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 مقدمة

البحث العلمي هو بوابة العم و المعرفة و السببل  للبإ لشافبال الحةلةبة و اعبب ا  و 
اعباشار و اة لم الج ل  و ح  المفشالت و المساع ة في لاخاذ الةبرارات الاباةبة و 

 وببراهلن أ لبة علبإ المبتبي واالسباتاا  والاحللب  البحبث طرلب  عن ال لاأاإ ذلك لال
 لجب  الابي للخطبوات الطالب   راسبة هبو المةلاس هذا ه ل فإن  و علله محسوسة
لمشبن  مخاابر بحبث علبإ ال راسبة هبذ  واطبلب  العلملبة البحبوث لشااببة سبلوشاا

 .لعابار  شمفرو  لمذشراه مساةبال
 
 

 أهداف مقياس منهجية البحث:
للجببا  الحلببو  المتاسبببة والعمبب  علببإ  مسبباع ة الطالبب  علببإ اح لبب  مفببشلة مببا .2

 لاا. 
 لشسا  الطال  الماارات األساسلة في شاابة البحوث العلملة.  .0
لشسببببا  الطالبببب  ماببببارة الافشلببببر العلمببببي فببببي الاعامبببب  مبببب  وافسببببلر ال ببببواهر  .3

 والمفشالت الماتلة.
 في مجا  العم  والات لم.   فام واساخ ام أ وات وأسالل  البحث العلمي .4
عبب ا  الخطببط البح لببة امشببلن الطلبببة مببن الةبب رة  .5 علببإ اخالببار متاجلببة البحببث واخ

 علإ عم  األبحاث وطر  لع ا ها وارالباا. ومساع اام
بعب  امشلن الطلبة من لخالار مواضل  قب  اشبون مفبرو  مبذشراام قبب  الاخبر   .6

 اطولرها و احسلتاا من ش  التواحي العلملة المطلوبة.
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لة  مر اعتسان بمراح  ع ة، وعلإ م ى طول  من الزمان، حاإ وا            
للإ ما هو علله اللوم من الاطور في أسالل  الافشلر، والحاو  علإ المعرفة. 
اعتسان متذ تفأاه أحاطت به المفشالت بفاإ أتواعاا، وق  اطل  مته مواجاااا 

لجا  الحلو  المتاسبة لاا بإمشاتااه المح و ة. وق   ب أ بمرحلة الاأم  بما حوله، واخ
والاساؤ  عن أسبا  الوقاة  واألح اث، وشان من التا ر أن لمر علله لوم  ون أن 
لاساء  عن أسبا  ما لح ث له، وما لح ث من حوله في بلةاه الاي لعلش فلاا، 
لجا  الحلو  لاا. لشته  وش لرًا ما شان لواجه الاعوبات لإلجابة عن اساؤالاه، واخ

ذلك من خال  المحاولة والخطأ، ) ومن خال  مالح اه للحلواتات، اسامر في 
فلات  شما اات  في بعض المواقل الحلاالة( ولشن شاتت أش ر لجابااه، وحلوله 
قاارة لةلة خبرااه ومعارفه، وضعل لمشاتااه، وم  الوقت اار لشاس  المعرفة، 

ةالل .، واطورت لمراح  والخبرة الفخالة، واحولت لاابح معارفه وخبرااه أعرافًا وا
أش ر اة مًا من الافشلر والاأم  للإ الافشلر اعساتباطي، واعساةراةي،  م شان 
اشافافه واساخ امه للمتاج العلمي في الافشلر والبحث، باساعماله أسالل  المالح ة 
جراء الاجار  للواو  للإ الحةاة .  العلملة ال قلةة للوقاة ، وفرض الفرضلات، واخ

ث هو السبل  األم   للاوا  للحةلةة، للس هتاك علم أو اة م علمي لال لن البح
عن طرل  البحث العلمي، شما أن اة م البحث العلمي لعام  علإ المتاج العلمي. 
فما المةاو  بش  متاا؟ وما الفر  بلن المعرفة والعلم؟، وأسةلة أخرى تحاو  

    اعجابة عللاا في هذا المبحث.
   
 

 البحث العلميالعلم و قدمة حول م :المحاضرة األولى
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 :العلم مفهوم
 فابو للحةباة ، واع راك وال رالبة المعرفبة اللغولبة التاحلبة مبن ببالعلم لةاب       

 أوسب  أتبه لال المعرفبة، أسباس والعلبم بابا لااب  مبا وش  واعلمام بالحةاة  اعحاطة
حاطبة للمامباً  متابا  وأمبور مسباة  مجموعبة أتبه العلبم علبإ عبا ة لطلب  ومبن هتبا، واخ

 .عفواةلة بطرلةة أو ا فة لاراشم ال تام   اشميوبتاء ار  لتساتي متفط وهو وحةاة 
لفر  الببعض ببلن مفابومي العلبم والمعرفبة حلبث لعاببرون أن المعرفبة عببارة عبن  ال 

مجموعبببة مبببن المعببباتي والاابببورات والمعاةببب ات واألفشبببار الابببي ااشبببون لببب ى اعتسبببان 
خالفبان مبن تالجة لمحاوالاه الماشررة لفام ال واهر واألفلاء مبن حولبه، وعللبه فامبا ل

تاحلببة األسببلو  ومببتاج الافشلببر الببذي مببن خاللببه لببام احاببل  المعرفببة  فببالعلم عبببارة 
عبببن المعرفبببة المتسبببةة الابببي اتفبببأ مبببن المالح بببة وال راسبببة والاجرلببب  باببب ل اعبببرل 
أاو  ال واهر بلتما المعرفة ااضمن معارل علملة ومعارل غلبر علملبة فشب  علبم 

 معرفة وللس ش  معرفة علم.
 :علمال أهداف
 المخالفبة ال بواهر فابم للبإ لاب ل لتسباتي تفباط العلم أن لتا لاضح سب  مما     

 بابذ  والاتببؤ ال بواهر هبذ  احشبم الابي والمببا   والةبواتلن للجا  العالقات خال  من
 .باا والاحشم لضبطاا المتاسبة الطر   م للجا  واألح اث ال واهر

 :العلم أله ال اوضلح للي وفلما
 :الفهم

 فابم للبإ لاب ل لتسباتي تفباط فبالعلم للعلبم، األساسبي الغبرض هبو الفابم لعب      
 فابم لعتبي الفابم ألن وذلبك الوابل عن لخالل والفام المخالفة وافسلرها، ال واهر
 ابفاااا باعب ا  االشافباء ولبلس ال باهرة حب وث للبإ الابي أ ت والعوامب  األسببا 

 األخبرى وال بواهر ال راسبة قلب  ةال باهر  ببلن الفابم العالقبة لاضمن شذلك وخواااا،
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 ح وث للإ اؤ ي الاي والعوام  ال رول لاضمن معرفة شما وقوعاا، للإ أ ت الاي
 .وافسلرها ال اهرة وال لعتي الفام فإن وهشذا .ال اهرة هذ 

 :التنبؤ
 عالقااابا وابت م احشمابا الابي والةبواتلن العالقبات واخ راك ال باهرة فابم لن     

 هبو فبالاتبؤ.واالسبا ال  الاتببؤ علبإ اعتسبان قب رة زلا ة للإ ؤ يل األخرى بال واهر
 مواقل ج ل ة، علإ اشاففت الاي للةواتلن طبةاً  اح ث أن لمشن الاي للتااةج ااور
 .معلتة ب اهرة والمعرفة السابةة المعلومات علإ باالعاما  وذلك

 :والتحكم الضبط
 فابم بعب  وذلبك عللابا، والسبلطرة المخالفة ال واهر في الاحشم للإ العلم لا ل     

 هبذ  علبإ السبلطرة علبإ قبا راً  لشبون وببذا واحب  اا فلابا اؤ ر الاي ال اهرة والعوام 
 السبابةلن بالاب فلن لبرابط الا ل فاذا .لرل  حسبما زلا اه أو اةلل  أ رها أو العوام 

 والاحشم القاتبالع الاتبؤ فإته لساطل  ما  اهرة اعتسان فام فإذا والاتبؤ، الفام وهما
 من أو اعتسان خ مة من أج  المعرفة اطبل  أتوا  من تو  فالضبط .ال اهرة باذ 
 .سلوشه ضبط أج 
  العلمية:مفهوم المعرفة  -

لإلتسان. وهي تفاط  اعتاا  الفشريلمعرفة العلملة هي فش  من أفشا  ا         
الموضوعلة  وااتلل وبرمجة المعلومات والبلاتات فشري لاضمن جم  وات لم

المفاةة من ال واهر واألفلاء المرةلة وغلر المرةلة اعو  أهملاه وفاة اه لإلتسان 
وهذا التفاط الفشري غالبا ما لوجه الشاسا  المعرفة الحةلةلة عن أسرار  ،والمجام 

وخفالا العالم الطبلعلة والملاافلزلةلة. وال لمشن اشاسا  المعرفة الحةلةلة لال بع  
واتلن العلملة الاي ا بت واح   موا  وخااةص األفلاء الاي لاام اساتاا  الة

 ب راسااا العلماء والباح ون. 
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ومن الضروري الامللز بلن المعرفة العلملة والعلم. فالعلم هو المعرفة المةسمة للإ 
أاتال مخالفة ا خ  في ت م فشرلة لاا مفاهلماا وطروحاااا ومةاللساا واعملماااا 

وتلة الخااة باا. أما المعرفة فاي الاي لمشن أن لفار لللاا بالحةلةة الفموللة والش
 العلملة أو المعرفة المبرهتة بالبحث والاحلل .

  المعرفة:أنواع  -
لمشن اةسلم المعرفة للإ  الث فةات حس  اطورها الاارلخي وحس  

 ماا رها :
لمعرفة وأسالاا المعرفة الاجرلبلة هي من أق م أتوا  االمعرفة التجريبية :  -أ

اساتباطا واساتااجا ومالح ة، لذ اعام  أاال علإ الحواس والخبرة اللوملة الاي ال 
احاا  للإ حجج وبراهلن ا عم وجو ها واعزز مشاتااا واؤل  أفشارها وحةاةةاا. 
والمعرفة الاجرلبلة ااشون من آراء ومفاهلم عامة ومفارشة لاف  الجمل  علإ 

ا علإ افسلر ال واهر والحوا ث الاي لمر باا اعتسان احااا والرورااا وق راا
 في حلااه االجاماعلة.

المعرفة الفلسفلة للست في ماتاو  الرج  المعرفة الفلسفية )التأملية( : إن  -ب
العا ي فاي اأمللة عةالتلة احاا  للإ مساوى ذهتي أعلإ مما ااطلبه الحلاة 

لة الاي افش  المشوتات األساسلة اللوملة والمعرفة الحسلة والاجار  االجاماع
للمعرفة الاجرلبلة. والمعرفة الفلسفلة هي أساس البتاء الحضاري والفشري لإلتسان 
ل لولوجي لسام  من فلسفة  والمجام . فلش  لتسان فلسفة حلاالة وت ام فشري واخ

 وفشر وعةل ة المجام  الذي لعلش فله وافاع  معه.
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لملة هي من أرقإ  رجات المعرفة وأ قاا، فاي المعرفة العالمعرفة العلمية :  -ج
اأاي تالجة مجاو  فشري مت م لاخاص ب راسة األفلاء وال واهر والحوا ث  راسة 
موضوعلة حلا لة اعام  علإ خواااا وطبلعااا والعالقة بلن  اهرها وباطتاا، 
وفي تفس الوقت ابع  ش  البع  عن الاحلز والاعا  واألفشار الفخالة والذاالة 
الاي لحملاا األفخاص الذلن لةومون ب راسااا ووافاا واحلللاا. واعام  المعرفة 
العلملة علإ الوال الموضوعي والاحلل  العلمي وال راسة الفموللة والشللة لألفلاء 
وال واهر الاي ااام باا. وهتا ال لمشن للباحث وال ارس جم  الحةاة  العلملة عن 

الم روس معرفة حةلةلة اأاي من خال   موضوعه ال راسي  ون معرفة الفيء
 .الافاع  معه أو مفاه اه أو لجراء الاجار  العلملة علله أو قراءة الفيء الش لر

 

  العلمي:خصائص التفكير   -
من الضروري الامللز بلن الافشلر العلمي وبلن افشلر العلماء. فالافشلر  

جمل  الموضوعات العلمي متاج أو طرلةة مت مة لمشن اساخ اماا في معالجة 
والةضالا الاي اواجاتا في حلااتا اللوملة أو في أعمالتا و راساتا  ون اعابار 
للاخاص. بلتما لةوم افشلر العلماء علإ أساس  راسة مفشلة مح  ة ماخااة 

 مساخ ملن في ذلك لغة ورموزا علملة خااة.
 ولةوم الافشلر العلمي علإ المب ألن الاالللن : 
لفيء وتةلضه في تفس الوقت. فالفيء لما أن لشون موجو ا ال لمشن ل بات ا .2

 أو غلر موجو . فالافشلر العلمي ال لجم  بلن التةاةض في سمة واح ة.
لن لش  حا  ة سب ، وأن هذا السب  لؤ ي للإ  اور التالجة ما لم لشن  .0

 هتاك عاة . 
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 . سمات التفكير العلمي: 4
لة أتاا اراشملة، فة  اسافا  الالح  من لن من سمات المعرفة العلمأ. التراكمية : 

جا  الساب  واساشم  الطال  عم  المعلم حاإ والتا للإ المعرفة الحاللة. وال 
لمشن ألي باحث االتطال   وما من الافر في احللله ل اهرة ما ألته ق  لا  للإ 
تالجة موجو ة أاال أو ق  لساتفذ وقاا وجا ا شبلرلن قب  الواو  للإ أي اة م 

حسوس، لذا من الضروري علإ الباحث أن لساخ م تااةج السابةلن لما لالساعاتة م
 باا أو ربما اع للاا وحاإ تفلاا، في حا   ارت حةاة  ج ل ة.

لن الحةاة  العلملة ااشام  علإ اورة مت ومات أو أبتلة ماتاسةة. ب. التنظيم : 
ت بحلث لب و فموضوعات العلم الواح  اشون مارابطة بعضاا م  بعض بعالقا

وشأن ش  قاتون لتما ل خ  في لطار قاتون أعم. وهذا الةاتون العام ل خ  في لطار 
 قاتون أش ر عموملة وهشذا.
 واام   هذ السمة في ما للي :ج. البحث عن األسباب : 

. لا ل العلم للإ فام ال واهر الاي ل رساا ومعرفة أسبا   اورها مما لساع  2
وضبطاا والاأ لر فلاا وزلا ااا أو  إ هذ  ال واهراعتسان علإ السلطرة عل

 لتةاااا.
. لاام الافشلر العلمي باألسبا  المبافرة الاي ااعل  بمفشلة بسلطة مح  ة بلتما 0

ااام العلوم األخرى م   الفلسفة وال لن باألسبا  العامة الواسعة م   ارشلز الافشلر 
 الفلسفي في البحث في أا  الحلاة وعّلااا.

لؤ ي البحث عن األسبا  للإ ه فلن أساسللن هما : أه ال ت رلة ااعل  . 3
بزلا ة المعرفة والفام، وأه ال عمللة ارمي للإ اشافال حةاة  الشون  م للجا  
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الحلو  لمفشالت اعتسان والطبلعة عن طرل  زلا ة ق رة اعتسان علإ السلطرة 
 علإ ال واهر.

وبعض ال واهر الطبلعلة، معة ة لاع   . لن هتالك  واهر لتساتلة واجاماعلة4
تما هتاك مجموعة من األسبا  اؤ ر فلاا، وال لؤ ر أي عام   ر ها لسب  معلن واخ

لافسلر ال واهر  أو سب  بفش  متفر  ومساة ، ولذلك فالسببلة فشرة االحة
 البسلطة ج ا ولشتاا ال االح لل واهر المعة ة

 ي حس  هذ  السمة بما للي :لاال الافشلر العلم واليقين:د. الشمولية 
. ال ل رس الباحث مفشلة مح  ة شا ل ب  لتطل  من  راسة المفشلة المح  ة 2

 للواو  للإ تااةج واعملمات افم  ال واهر المفارشة م  موضو   راساه.
. المعرفة العلملة افرض تفساا علإ عةو  جمل  التاس وهي مفا  وملك للجمل  0

 مشاففاا.وال عالقة لاا بااحباا أو 
. المعرفة العلملة امااز باللةلتلة واةوم علإ مجموعة من األ لة بحلث ال لب  3

 هتاك فك في ا قاا.
. الحةاة  العلملة للست  اباة باورة مطلةة وال ااغلر، فش لر من الحةاة  الاي 4

سا ت فارة من الزمن بطلت احااا تالجة لجاو  علملة ج ل ة. فالعلم ع و ال بات 
 رل بالحةاة  ال اباة ب  لؤمن بأن الحةاة  ماغلرة.وال لعا

  ولفام  علإ ما للي :هـ. الدقة والتجريد : 
جراءااه، فال لساخ م الباحث شلمات لاا افات 2 . الاح ل  ال قل  لمفشلة البحث واخ

 الةط  والاأشل  والجزم.
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غة . اساخ ام لغة رلاضلة اةوم علإ أساس الةلاس ال قل  المت م، والاح ث بل0
األرقام والرموز والعالقات الرلاضلة وهذا لؤ ي للإ فام أش ر لل واهر من خال  
الةلاس الشمي الرقمي ال قل .فاألحشام الشلفلة أو الوافلة ال اساع  علإ فام 
ال واهر بفش   قل . فم ال لن اساخ ام شلمات م   ذشي، غبي، ممااز ... الخ، ال 

أو  222للإ  92لن تسبة ذشاء الفخص  لعتي فلةا مح  ا، بلتما عت ما تةو 
 فاذ  األرقام اعتي فلةا مح  ا واسمح بالمةارتة. 202

. الافشلر العلمي لاح ث بلغة مجر ة من أج  فام الواق  وقواتلته. فعت ما لساخ م 3
 األرقام والةلاس الشمي فإته لجر  األفلاء من ما ااا.

 
 
 تبذة مخاارة عن اارلخ الافشلر العلمي :  
لبرى  ي، بحلبثاح ل  ب البة الافشلبر العلمبي فبي الابارلخ اعتسبات ق  لاع           

البببعض أن ش لببر ممببا اعلمببه اعتسببان مببن ال ةافببات الب اةلببة شببان تالجببة الماببا فة، 
والمحاولببة والخطببأ والاعملمببات التااجببة عببن الخبببرة.. بلتمببا هتبباك الةللبب  ممببن قبباموا 

رل الج لبب ة. ولدعبب  اشافببال الاةببولم أحبب  أهببم بجاببو  متا مببة وواعلببة الشافببال المعببا
جاو  اعتسان. فة  ساع هم ذلك علبإ الاتببؤ بالمواسبم والاعبرل علبإ مواعلب  زراعبة 
المحاابببل  الزراعلبببة، وقببب  اهامبببوا أن اشبببون المعلومبببات حبببو  البببك الاتببببؤات سبببرلة 

 لحاف  باا الشاتة الذلن شاتوا لسجلون المعلومات ولحرسوتاا.
رلخ العاببور الة لمببة الاببي عبباش فلاببا قبب ماء الماببرلون والبببابللون فببي اببا         

واللوتبببان والرومان..شبببان هتببباك اهامبببام ببببالافشلر العلمبببي البببإ حببب  مبببا. فعتببب  قببب ماء 
شببان ااجببا  الافشلببر العلمببي عمللببًا اطبلةلببًا لاحةلبب  غالببات تفعلببة، ومببن  ببم  الماببرللن

شما شان ماااًل ببالخلو  وبلبوم  برعوا في الاحتلط والات سة والحسا  والط  والفلك،

 التفكير العلميالمحضارة الثانية : 
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الحسا ، وشبان شاتبة المابرللن مامشتبلن مبن الرلاضبلات، والمسباحة لشبي لسباعل وا 
الحببب و  الابببحلحة بعببب  الفلضببباتات السبببتولة للتلببب ، وسبببجلوا الش لبببر مبببن معبببارفعام 

 وعلومام علإ ور  البر ي، وحفروا علإ االحجار شاابااام الالروغللفلة. 
اةبب مًا شبلببرًا فببي مبببا يء البحببث واعامبب وا  أحببرزواتلون الةبب ماء فةبب  أمببا اللوتببا        

ةلي المجر ، شاتت الفلسبفة اللوتاتلبة شاتبت اعببر ا ا شبلرا علإ الاأم  والت ر العاعام
تبباتي فببي مرحلببة عافببوا فلببه، فببالمجام  اللو عببن روا العاببر وطبلعببة المجامبب  الببذي 

شبب  عمبب  لبب وي علببإ أتببه عمبب  غلببر اتالببار  شببان مجامعببا عبو لببًا طبةلببا لت ببر الببإ 
 مث )حةلر(. لذلك فشب   راسبة احابا  البإ اجرببة شاتبت فبي ت برهم سبوقلة البإ حب  

الابببي ملبببز فلابببا ببببلن  -جماورلابببه -مبببا. وخلبببر  للببب  علبببإ ذلبببك فلسبببفة أفالطبببون فبببي
الفالسببفة والعمببا ، وجعبب  الفالسببفة فببي مشاتببة قلا لببة. أمببا مببن تاحلببة متبباهج البحببث، 

واعبب  المببتاج الةلاسببي أو االسببا ال ..، وشببذلك فطببن لالسبباةراء فةبب  وضبب  أرسببطو ق
و عببا الببإ االسبباعاتة بالمالح ببة، لشتببه لببم لفابب  بببلن خطببوات المببتاج االسبباةراةي، 
وشان الطاب  الاأملي هو الغال  علإ افشلر . لة  اعام  اللوتاتلون الة ماء في بتباةام 

الماببرلون والبببابللون، ومببن  ببم  العلمببي جزةلببًا علببإ االشافببافات السببابةة الاببي سببجلاا
فببببي الفلببببك والطبببب  والفلزلبببباء والجغرافلببببا  لللابببباتةبببببوا عببببن المعلومببببات الاببببي اواببببلوا 

والات سبببة، شمبببا اهبببام بعضبببام ب راسبببة ان ا  واألخبببال . ومبببن ببببلن األسبببماء الببببارزة 
لعلمببباةام البببذلن أسببباموا فبببي البتببباء األساسبببي فبببي المعرفبببة اعتسببباتلة فل ببباغورس فبببي 

 .م و لمةببببراطلس حببببوالي  622ت والجغرافلببببا الطبلعلببببة، والفلسببببفة حببببوالي الرلاضببببلا
اقاببرا ت رلبببة الاتببافر البببذري لفبببرا ارشلبب  المبببا ة، رغبببم أتببه لبببم لمالبببك  لذ .م  422

أ وات اساع   في الاجرل  والاوا  للبحث في هذ  المسألة أو المفشلة. وهلبوقراط 
لبذي طبور المعرفبة لممارسبة الطب  فة  سمي " أبو الط " شان الملبذًا لب لموقراطلس ا

علبببإ الافبببخلص الببب قل ، و راسبببة الجسبببم وو اةفبببه. أمبببا أرسبببطو فبببي الةبببرن  بإابببرار 
ضبافاهالراب  قب  الملال ، فة  عرل في الفلسفة والمتطب ،  الش لبر مبن المعرفبة فبي  واخ
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افببرلح الحلوان..وشببذلك  لوفراسبباوس وهببو أحبب  اابببا  أرسببطو أسببس طرلةببة متاجلببة 
ي الفلزلبببببباء ت..وأرخملبببببب س فببببببي الةببببببرن ال الببببببث قببببببب  المببببببلال  بببببببر  فببببببل راسببببببة التبا

سببااالشا) فببر  مببن فببرو  الملشاتلشببا لبحببث فببي اببوازن الةببوى الاببي والشلملاء..وشاابببة اع
وهببي فببي حالببة سببشون(.وبطللموس اسبباخ م الرلاضببلات اللوتاتلببة  األجسبباماببؤ ر فببي 

اا علببببإ أسبببباس ت رلببببة مالةمببببة عببببن حرشببببة الشواش ..وفببببرح أو والماببببرلة للضبببب  
ال ةللببة علببإ أسبباس الةببوى الخارقببة للطبلعببة  األجسببامرلاضببي ورفببض افسببلر حرشببات 

وهي الفشرة الاي شاتت ساة ة في عار ، لبذا شاتبت خطواابه هامبة فبي طرلب  البحبث 
 العلمي. 

أمببا بالتسبببة للافشلببر العلمببي عتبب  الرومببان، شبباتوا ور ببة المعرفببة اللوتاتلببة،           
ارشببز فبي الممارسببة العمللببة أش ببر مبن ماببابعاام للمعرفببة ذاااا..شبباتوا ل لسببااماموشبان 

-اتا  قواتلن ومات سلن أش بر مبن شبوتام مفشبرلن مابأمللن. بعب  ذلبك افاةب ت أورببا
الروماتلببة، وأدفببو   اعمبراطورلببةالمعببارل وطببر  البحببث بعبب  اتالببار -لفاببرة مببن الببزمن

ملن شببباتوا هبببم حملبببة مفبببع  العلبببم الحضبببارة اللوتاتلبببة الروماتلبببة، لشبببن العبببر  والمسبببل
 بع  ذلك. أوربا للإوالبحث العلمي 

 تاريخ البحث العلمي في العصور الوسيطة:
في العاور الوسلطة وهي الاي از هرت فلاا الحضارة العربلبة اعسبالملة           

الةبرن ال بامن حابإ الةبرن السبا س عفبر  يوفارة عار التاضبة فبي أورببا، متبذ حبوال
ارات و علببوم الحضبب امشببن العببر  والمسببلمون مببن اعسببافا ة مببن معببارلالمببلال ي. 

فالحضارة اعتساتلة سلسلة من الحلةات الماالة، شاتت حلةبة اعاابا  السابةة لام، 
بببببلن الببببك الحضببببارات الة لمببببة، وأضببببافوا لللاببببا الش لببببر مببببن العلببببوم والفتببببون املببببزت 

لاببورلة لمتطبب  أرسببطو، أي باألاببالة العلملببة. ولةبب  اجبباوز الفشببر العربببي الحبب و  ا
اعابار المالح ة والاجرببة ماب رًا  للإعارضوا المتاج الةلاسي وخرجوا علإ ح و   

العلمببي أسببالل  مباشببرة فببي البحببث،  لتابباجامللبحببث والاةبب م العلمي..لةبب  اابعببوا فببي 
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فاعامببب وا علبببإ االسببباةراء والمالح بببة والاببب رل  العلمبببي واالسببباعاتة ببببأ وات الةلببباس 
التاببباةج العلملبببة..وتب  مبببتام ش لبببرون شالحسبببن اببببن الالببب م وجببببر اببببن  إللبببللوابببو  

حلببان، ومحمبب  الخببوارزمي، والبلروتببي، وأبببو بشببر الببرازي، وابببن سببلتا ..وغلببرهم. وقبب  
فبي ابارلخ العلبوم الب شاور "سباراون" ) لةب  شببان  األمبرلشللنقبا  أحب  مفباهلر العلمباء 

ال ببة ال ببامن والحببا ي عفببر، وال بباتي العببر  أع ببم معلمببلن فببي العببالم فببي الةببرون ال 
ولو لم اتة  لللتا شتوز الحشمة اللوتاتلبة لاوقبل سبلر الم تلبة بضبعة ، عفر الملال ي

قرون..فوجو  حسن ابن الال م وجابر ابن حلان وأم الاما شان الزمبًا ومماب ًا ل ابور 
اببن  غاللللو وتلوان..ولو لم ل ابر اببن الالب م الضبطر تلبوان أن لبب أ مبن حلبث بب أ

الال م..ولببو لببم ل اببر جببابر ابببن حلببان لببب ء غبباللللو مببن حلببث ببب أ..أي لببوال جاببو  
العبببر  لبببب أت التاضبببة األوربلبببة فبببي الةبببرن الرابببب  عفبببر مبببن التةطبببة الابببي بببب أ متابببا 
العر  تاضاام العلملة في الةرن ال امن للملال (. لة  أسبام العبر  باتاباجام العلمبي 

ء، وااخبببذوا المالح بببة والاجرببببة أسببباس البحبببث األابببلي وباابببطتا  مبببتاج االسببباةرا
العلمي، وق  تةلوا علوم ومعارل الحضارات السابةة الإ أوربا ب البة عابر التاضبة. 
معتبببإ ذلببببك أن اطبببال  األوربلببببلن فبببي ب الببببة عابببر التاضببببة علبببإ الاببببراث العربببببي 
واعسبببالمي هبببو تةطبببة االتطبببال  الافشلبببر والبحبببث العلمبببي فبببي أورببببا فبببي الحضبببارة 

لببة الاببي از هببرت بعبب  ذلببك.. وفببي مة مببة مببن أرسببإ قواعبب  الافشلببر العلمببي فببي األورب
" 2525-2450"  و" للوتبببببببار و  افتفبببببببي 2094-2024أورببببببببا " روجبببببببر بلشبببببببون 

وغلرهمبببا ممبببن طبببالبوا باسببباخ ام المالح بببة والاجرلببب  وأ وات الةلببباس للوابببو  البببإ 
ة أولةبك المفشبرلن الحةاة ، وعارضوا متاج أرسطو في الةلاس المتطةي. ورغم مطالب

بابتي الطرلةة العلملة، لال أتام لم لساخ موا هذ  الطرلةة فعباًل لال فبي حب و  ضبلةة، 
ورغم الاحرر الا رلجي من سلطة الشتلسة ورجا  ال لن الم علن لال أن هبذ  السبلطة 
شاتبببت مبببا ابببزا  لابببا فاعللاابببا، وقببب  عببباتإ الش لبببر مبببن العلمببباء فبببي البببك الحةببببة مبببن 
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طاا  علببإ لبب  الببك السببلطة، واضببطروا عتشببار الش لببر مببن الت رلببات الاعببذل  واالضبب
 والحةاة  الاي اوالوا اللاا مرغملن.
 تاريخ البحث في العصر الحديث  

ولةاببببب  ببببببه الفابببببرة الابببببي ابببببب أ مبببببن الةبببببرن السببببباب  عفبببببر وحابببببإ وقاتبببببا            
أورببببا،  الحاضببر..هي الفاببرة الابببي شببا ت أن اشامببب  فلاببا  عببباةم الافشلببر العلمبببي فببي

وب أت علإ ل  الش لرلن ومتام فراتسلس بلشون وجبون سبالوارت ملب  وشلبو  برتبار .. 
وق  أسام اساخ ام البحث العلمي في اطور في جمل  ملا لن العلم في اطبور الحلباة 
واز هارهببا، وفاحببت الع لبب  مببن ال راسببات آفببا  ج لبب ة للبحببث فببي جملبب  العلببوم شعلببم 

لببوم الطبلعلببة، وان ببار، وعلببم الببتفس، والعلببوم االجاماعلببة الجلولوجلببا والبلولوجلببا والع
واالقااببا لة..مما سببا  التمببو الملحببو  فببي الاشتولوجلببا. ومببن أهببم الاجببار  العلملببة 
الاي شبان لابا الب ور فبي ذلبك الاطبور مبا قبام ببه العبالم "جراهبام غباللللو" فبي الفلزلباء 

للوغارامببات علببإ لبب  العببالم أواةبب  الةببرن السبباب  عفببر، واببو  ذلببك العاببر ببباخارا  ا
وبحوث "هارفي" في ال ورة ال مولة، وق  سببةه فبي ذلبك العبالم العرببي  2624"تابلر" 

 ببم تفبر "فراتسببلس  2627"اببن التفبلس" واسبباخ ام المبوز العفبرلة علببإ لب  " برلجبز" 
بلشببببون" فببببي مؤلفببببه " األ اة الج لبببب ة للعلببببوم" للفابببب  فلببببه قواعبببب  المببببتاج الاجرلبببببي 

 ببم  اببور "بولبب " شببأ  للشلملبباء الح ل ببة، وأفشببار "تلببوان" الرلاضببلة عببن وخطوااببه، 
شمبببا وضببب  "جبببون سبببالوارت ملببب " فبببروط الاجرببببة والةواعببب   2679قبببواتلن الجاذبلبببة 

 لعام ها الباحث العلمي، واتل األخطاء الفاةعة الاي اعو  البحث العلمي وهي:
ء للسببت موجببو ة فببي ضببعل العةبب  اعتسبباتي الببذي لاببوهم أفببلا للببإأخطبباء اعببو  -2

 الواق ، ب  لح  أن اشون حس  هوا ..
اللغببة الاببي لاعامبب  باببا الفببر  مبب  أقراتببه، وعجزهببا عببن الاعبلببر  للببإأخطبباء اعببو  -0

 ال قلةة عن المعتإ المةاو .
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اعامببا  الفببر  علببإ أهبب  ال ةببة، اتطالقببًا مببن الببوهم الفبباة  بببأن  للببإأخطبباء اعببو  -3
ا مببن قببب ، ومببا علببإ اعتسببان لال أن لرجبب  للببإ المعببارل األساسببلة قبب  اببم اشافببافا

مابببا ر ال ةبببة الةببب ماء للاعلمابببا. أمبببا بالتسببببة لخطبببوات فةببب  أوضبببح بلشبببون أن علبببإ 
الباحث أن لجم  الحةباة  الابي اعاببر أسباس المبتاج االسباةراةي وما ابه، وقب  اعاببر 

باحبث تااةج البحث األولإ هي مجر  فروض علملة ال ب  من اخابارها حابإ لااشب  ال
 من احااا لاابح قاع ة أو قاتوتًا.

 

 البحث العلمي
لعام  البحث العلمي علإ الطرلةة العلملة ، و هي ب ورها اعام  علإ               

األسالل  المت مة الموضوعلة المةتتة في المالح ة ن اسجل  المعومات، وال 
الحةاة  و و اشولن الفرضلات و هي خطوات مت مة اا ل للإ لشافال  األح اث

ارجمااا ن و هذا لتاج عن فام لألح اث و اعاجاهات و الت رلات و لعم  علإ 
 .وجو  علم اطبلةي  في لطار الةواتلن و الت رلات

لم   البحث العلمي أح  الماطلبات األساسلة لخ مة المجام  ، و بفض       
 رجة أن ما ام ت مخالفة لة  اعتسان اة ما شبلرا في مجاالالباح لن و العلماء ح

آالل  اما ا احةلةه خال  الةرن العفرلن فةط لفو  بمراح  ما حةةه اعتسان علإ 
الستلن  و ق  احو  البحث العلمي للإ ماتة بع  أن ارسخ شوسللة لمةابلة 

اعتسان و العم  علإ اطولرها و بذلك حة  العلماء أغل  م اهر الاة م  احالاجات
علمي مسامرا لاة لم المزل  ،و لساخ م العلماء المتاج المعاارة و ال لزا  البحث ال

العلمي في اح ل  المفشلة اح ل ا واضحا و لةوم بارجمااا للإ أه ال  م لض  
فروضا علإ ضوء المعلومات الماوفرة عن المفشلة و لجم  البلاتات أو لجري 
اجار  من خال  أ وات معلتة بع ها خالاا لذلك الغرض ، م لةوم باحلل  
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و لسا   متاا علإ ا   الفروض من ع ماا و لةوم بافسلر ما اوا  بلاتات ال
للله بالربط بلته و بلن ما لاا  به من معلومات في فش  اوالات عامة ق  

قواتلن و قواع  اغطي سلوشلات األح اث و األفلاء و البفر مما  لرساءافضي للإ 
 لماطلحات.لؤ ي للإ  اور المعرفة ال قلةة و علله ستاطر  لبعض ا

 المنهج العلمي 
لفاةت شلمة متاج من تاج أي سلك طرلةا و بالاالي فإن شلمة  متاج              

اعتي الطرل  أو السبل  و لذلك لةا  أن ماطلح طر  البحث مرا ل لماطلح 
أو ارج  للإ أا  لوتاتي و اعتي البحث method  متاهج البحث و شلمة متاج 

تإ اعفاةاقي لاا ل   علإ الطرلةة أو التاج الذي لؤ ي الت ر أو المعرفة و المع
للإ الغرض المطلو  و لح   المتاج حس  طبلعة موضو  البحث او ال راسة و 
أه افاا الاي ام اح ل ها مساةبال ، و لمشن الةو  أتاا اخض  للإ  رول خارجلة 

عبارة عن أش ر متاا لرا لة ، شما اعرل موسوعة ولشلبل لا المتاج العلمي بأته 
مجموعة من الاةتلات و الطر  الماممة لفحص ال واهر و المعارل المشاففة أو 
المراقبة ح ل ا أو لااحلح و اشمل  معلومات أو ت رلات ق لمة و اسات  الطر  

 أساسا اجمل  اأشل ات را لة و اجرلبلة و قابلة للةلاس اخض  لمبا   اعساتاا .
بحث علمي مجر  وال المفشلة أو  أليلاخطإ الا ل الرةلسي          

موضو  البحث للإ فاماا و افسلرها ، و ذلك بالاعرل علإ مشاتاا من ال اهرة 
و الاغة الاعملمات الاي افسر  اعطار الشلي للعالقات المت مة الاي اتامي لللاا ،

ال واهر المخالفة ، و لع  ذلك من أهم أه ال العلم ، و خااة الك الاي اا  
 من الفمو  ارفعاا للإ مرابة الةواتلن العلملة و الت رلات.للإ  رجة 
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لن افسلر ال واهر المخالفة از ا  قلماه العلملة لذا ساع ت اعتسان علإ      
الاتبؤ بالمساةب  ن ولشن لةا  به الة رة علإ الاوق ، شما أن أقاإ أه ال العلم و 

 البحث العلمي 
في جمل  الحاالت و في المةاب  هتاك هو لمشاتلة الضبط و لن شان غلر ممشتا 

الة رة علإ  واهر لمشن ضبطاا و الاحشم فلاا ب رجة معةولة و م ا  علإ ذلك 
محاربة بعض ال واهر اعجاماعلة م   بعض ال واهر اعجاماعلة شالسرقة و 

و الاي اضعل البتاء اعجاماعي و اعام  جمل  العلوم في احةل   األح اثجتوا 
ة المفار لللاا سابةا و هي الافسلر ، الاتبؤ و الضبط و ذلك ألن األه ال ال ال 

الن األسلو  العلمي لاملز بال قة و الموضوعلة و لخابار الحةاة  لخابارا لزل  
عتاا ش  أتوا  الفك م  العلم أن الحةاة  العلملة للست  اباة ب  هي حةاة  بلغت 

فلر للإ قضلة متاجلة  رجة عاللة من الا   ،و في هذا الا   ال ب  أن ت
لخالل فلاا الباحث في الجوات  الت رلة عن الباحث الاطبلةي أو الاجرلبي ، شما 

علإ اعساةراء الذي لخالل عن اعساتباط و أن األسلو  العلمي لعام  باألساس 
الةلاس المتطةي ، و لشته حلن لا  للإ قواتلن عامة لساعم  اعساتباط و الةلاس 

لجزةلات للسام  متاا الةواتلن في حلن أن الاطبلةي لب أ بةضالا في اطبلةاا علإ ا
 عامة للاوا  متاا للإ حةاة  جزةلة .

لن األسلو  العلمي لاضمن عمللالن مارابطالن هما : المالح ة و الوال     
فإذا شان العلم لرمي للإ الاعبلر عن العالقات الةاةمة بلن ال واهر المخالفة ، فاذا 

لم   الوقاة  المرابطة بال اهرة ،و لذا شان هذا الاعبلر  ساسه وافيالاعبلر في أ
عن الوال العا ي ن الوافي العلمي فالب  أن لعام  علإ المالح ة ، و لخالل 
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في أته ال لعام  علإ البالغة اللغولة ، و لتما هو باألساس وال شمي ، ذلك أن 
 ر ،فإن هذا الةلاس للس لال الباحث عت ما لةلس التواحي المخالفة في  اهرة أو أش

البلاتات اةلة في لخازا  مجموعة شبلرة من وافا شملا لةوم علإ الوساة  اعحا
للإ مجموعة بسلطة من األرقام و الماطلحات اعحااةلة ، أما المالح ة العلملة 
فاي المالح ة الاي اساعلن بالمةاللس المخالفة و اةوم علإ أساس ارال  ال رول 

 ا و معلتا ،بحلث لمشن مالح ااا بطرلةة موضوعلة ، و المالح ة ارالبا مةاو 
ااملز بالاشرار و للاشرار أهملة شبلرة من حلث األهملة العلملة  فاو لساع  علإ 

في الموقل المطلو   راساه و احرك العتاار الاي اح ل  العتاار األساسلة 
احة المالح ة ، فة  اشون ولل ة الا فة شما أن الاشرار ل   ضرورلا للاأش  من 

لخطئ الباحث تالجة الا فة أو ل خ  العوام  الذاالة ، م   األخطاء الاي اتجم 
عن اعخاالل في  قة الحواس ، و الافات الذاالة للباحث، شالم ابرة، قوة 

 المالح ة و الامللز بلن الماطلحات.
البحث فإن و بلتما لساعم  ماطلح األسلو  للفلر للإ الجات  الاطبلةي لخطوات 

ماطلح األسلو  العلمي لفلر للإ ذلك اعطار الفشري الذي لعم  ب اخله عة  
 الباحث.

 

 خطوات األسلوب العلمي في التفكير
 اام   خطوات األسلو  العلمي في : 

 أو اساؤ  لحلر الباحث أو لجل  لهامامه .الفعور أو اعحساس بمفشلة  -
في الفروض أو فرضلات وض  حلو  محاملة أو لجابات محاملة اام    -

 البحث .
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وهذ  المراح  اةو  الباحث في مراح   راساه المخالفة للإ تااةج علملة  قلةة 
بما أته لخاار و لساعم  المتاج العلمي شسبل  ، و من الطبلعي أن لاخل  
هذ  الخطوات الرةلسلة ع ة خ وات اتفلذلة م  : اح ل  علتة ال راسة و 

للإ سة لجم  المعلومات و البلاتات للاى  لل رالخالار الوساة  المتاسبة 
 تااةج لمشن اعملماا.

لسلر المتاج العلمي علإ فش  خطوات و مراح  فمتاا ما لاطل  جا ا  
ضةلال و متاا ما لاطل  وقاا ش لرا و هشذا لةوم لساخ ام هذ  الخ وات علإ 

لث المروتة الو لفلة و ال لغل  عن البا  أن متاهج البحث اخالل من ح
طرلةااا و مل ان المفشلة و موضو  البحث ن فة  لالح م ال المتاج 

و ال لالح لاا المتاج الاارلخي أو في  راسة مفشلة  الاحلللي الوافي
 راسة حالة ، و في حاالت ش لر افرض مفشلة البحث المتاج الذي لساخ مه 

،  الباحث و لن لخاالل المتاج لخض  شذلك للإ لمشاتات الباحث المااحة
فة  لالح أش ر من متاج لاتاو   راسة بح لة معلتة و م  ذلك اح   

 ال رول و اعمشاتات الماوفرة و أه ال الباحث تو  المتاج الذي سلخاار .
 لخابار احة الفروض و الواو  علإ تالجة معلتة. -

 خصائص البحث العلمي:
 الموضوعلة: .2
 ال قة وقابللة االخابار: .0
 لمشاتلة الاشرار: .3
 واالخااار: الابسلط .4
 ذو غالة مح  ة: .5
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 الاعملم والاتبؤ: .6
 :الباحث أخالقيات

وهبي  الارببوي، الباحبث للابزم بابا أن لجب  الابي المببا   مبن هتباك مجموعبة     
  :حس 
 وما لاً  وجس لاً  ذهتلاً  فاقة البحث عمللة عمللة ألن ت راً  والجل   الابر. 
 وعمب  واح لب ها لمفبشلةا اخالبار متابا فبي لالسبافا ة وذلبك والموهببة  البذشاء 

 .المةررة العلملة األسس وف  البحث بةلة عتاار
  لسبلم أن عللبه لجب  شمبا االفاخبار بة راابه، لافبا ي وذلبك العلمبي  الاواضب 

 علله وأن تااةج، من للله لاوا  بتسبلة ما
  قلمة مخالفة آراء اوافرت ما لذا رأله عن الع و. 
 فبي  أو اعجاببات فبي الازولبر للبإ احبثللجبأ الب ال أن بمعتبإ العلملبة، األماتبة

هب ل  لشبون أن بمعتبإ الموضبوعلة،   الو اةةلبة المابا ر مبن االقابباس
 .فخالة ماالح وللسجتي الحةلةة، البحث لع ا  من الباحث

 قب ر  مبن احبط الابي األسبةلة لوجبه الباحبث ال أن بمعتبإ المبحبوث، احابرام
 .لتفسه احارامه من واةل  المبحوث،

 ،للمبحبوث، الحةلةلبة بح به الباحبث أهب ال لوضبح أن عتبإبم المابارحة 
 .المبحوث من جات  المطلو  التحو علإ المفارشة وبالاالي اأاي

 المفببارشة، فببي االخالببار للمبحببوث حرلببة بمعتببإ الاطوعلببة، مفببارشةال 
 الباحث قب  من ضغوط علله ممارسة  ون لفاء وقاما واالتسحا  متاا

 ،علبإ  اسباخ اماا واقاابار المبحبو لن، باتاسباجا ل ابار عب م بمعتبإ السبرلة
 فبي الحلبا  لضبمان تفسبه، علبإ الباحبث ولبو حابإ العلمبي البحبث أغبراض

 .حاالت معلتة
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 ،مم لبلن  اخالبارهم ابم قب  ألتبه سبواء  ببأتام المبحبو لن لفبعار بمعتبإ المسباواة
مب   الضبابطة المجموعبة أفرا  وبالاالي لاساوى عفواةلة، باورة ال راسة لعلتة
أرا   لذا لال الاجرلببي المبتاج حالبة اسباخ ام فبي الاجرلبلبة المجموعبة  أفبرا

 .غلابه من الماغلر المساة  وجو  أ ر علإ لاعرل أن الباحث
 ابوفلر  عبن مسبؤو  الباحبث أن ضبرر، بمعتبإ أي مبن المفبارشلن حمالبة

أو  معتبوي أو مبا ي خطبر أي البحبث مبن فبي المفبارشلن للمبحبو لن الحمالبة
ذا اجاماعي،  علله فالباحث معلن ضرر مفارشاام ح وث علإ لارا  شان واخ

 .به المفاجأة الب الة  لع م متذ ما ضرر ح وث لخبارهم باحاماللة
  اةرلر   لع ا ، عن  مسةو  بح ه لع ا  من لفرغ ما الباحث بع  أن بمعتإ وال 

فبي  البراغبلن ببه المفبارشلن وازولب  المبحبو لن البحبث، تاباةج عبن اةرلبر شاابة
 .البحث تااةج علإ ال االط

 ، العلمي للبحث المت مة اللواةح البحث م  تااةج ااواف  أن بمعتإ الاواف. 
في  األشا لميحث ولمشن الخلص أهملة البحث العلمي في مجا  الب        

 التةاط الااللة :
 معلومات الباحث في موضوعات معلتة. ل راء .2
 الاعم  في  راسة المجاالت الاخاالة. .0
 األحشام لا ارعلإ التفس في  راسة ال واهر، و المفشالت و  االعاما  .3

 بفأتاا.
الاعو  علإ اساخ ام ماا ر المعلومات، و الربط بلتاا للاوا  الإ تااةج  .4

 ج ل ة غلر مسبوقة.
 الاعو  علإ معالجة الموضوعات العلملة بحلا لة،وتزاهة و ت ام.. .5
 الاعو  علإ الةراءة الجا ة، و اوسل  م ارك البحث. .6
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 المصطلحات و المفاهيم
لعرل الفةي شلمة بحث علإ أتاا جم  مجموعة من  : Researchالبحث 

المعلومات عن فئ مح   و اشون  اةمة اعراباط بالعلم و طرقه المخالفة ن 
شما لضلل علإ أته الاعم  في معرفة أي موضو  و البحث عن الحةلةة 

  راء معلوماااا .با ل لشافافاا و عرضاا بأسلو  مت م لساهم في ل
و مما سب  لمشن اعرلل الماطلح علإ أته : السعي لزلا ة معرفة الفر  في 
موقل معلن و هو عمللة الاوا  للإ حلو  ج لرة بال ةة لعام  عللاا لح  

 المفشالت بطرقة متاجلة اعام  علإ جم  البلاتات ، احلللاا و افسلرها.
 لمتسةة و الفاملة .شما لمشن اعرلفه بأته الاةاي و ال راسة ا 

 

  scientific researchالبحث العلمي 
 اسباؤالت عبن لجاببات أو المفبشالت حلبو  للبإ للاواب  مت مة عمللة البحث     

 معرفبة للبإ ابؤ ي أن ولمشبن والمالح بة، االساةاباء فبي أسبالل  اسباخ م فلابا
  .ج ل ة
 فبّاش أو طلب  هباومعتا بحث شلمة من لفا  معتا  فإن لغولاً  البحث ولاعرلل     

 الطلب  هبو لغولباً  البحث معتإ فإن ولذا اشافل، أو سأ  أو رى أو اساةاإحا أو
 .األمور من أمر أو الحةاة  من عن حةلةة والاةاي والافالش

 للبإ لرجب  ذلبك ولعب  محب   اعرلبل علبإ لافةبوا ولبم البباح لن مبن الش لبر رفبهع وقب 
 :للي ما الاعرلفات هذ  ومن وأساللبه البحث اع   طراة 

 الابي والمعلومبات البلاتبات جمب  تحبو موجبه مبت م تفباط بأتبه ورفاقبه: عرفبو  والبز
عا ة واحلللاا وااتلفاا المجاالت بأح  ااا   .واةولماا بتاةاا واخ
 .االساةااء في متاجلة طرلةة بأته عرفه :ارافلرز
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 حب  محاولبة أو لحب  الباحبث ببه لاةب م علمبي تفباط فابو العلمبي البحبث أمبا     
 ج لب ة أمبور لضبافة أجب  مبن واساةاباةه معبلن موضبو  أو لفحبص قاةمبة مفبشلة
 الحةلةبة اةابي باب ل سبابةة معرفبة ومةارتبة بتباء ععطباء تةب  أو اعتساتلة للمعرفة
 باب ل متطةلبة بابورة المجابو  للبإ مبن المعلبوم احبرك العلمبي والبحبث .وتفبرها
 .ج ل ة حةاة  اشافال

 حلبو  للبإ للاواب  وتاقب ة ومت مبة  قلةبة محاولبة بأتبه  " البلن فبان" رفبهع وقب 
 .اعتسان وحلرة قل  وا لر اعتساتلة اواجااا الاي لمخالل المفشالت

 لمشبن عامبة وقواعب  حةباة  اشافبال للبإ لاب ل  قل  اساةااء بأته "ولاتي" وعرفه
 .احااا من الاأش 
 مبن أشب والا معبارل، اشافبال للبإ لاب ل مبت م اساةاباء بأتبه "بولتسبشي" وعرفبه

 .العلمي االخابار عن طرل  احااا
 :الاالي الاعرلل اّبتي لمشتتا شله ذلك ومن     

 اطبولر   أو معلتبة  باهرة افسبلر أو قاةمبة مفبشلة حب  للبإ لاب ل مبت م " تفباط
 .ما" لممارسة

 ة:الاالل التةاط في جملعاا افارك فإتاا الاعرلفات هذ  اع   من الرغم وعلإ
 .معلتاً  متاجاً  أو أسلوباً  ااب  أي ها فة مت مة ةمحاول العلمي البحث  -
 . اةرااا واوسل  المعرفة زلا ة للإ لا ل العلمي البحث  -
 بعب  لال لعلتابا وال لللابا لاواب  الابي والعالقبات المعبارل لخاببر العلمي البحث  -

 .متاا والاأش  فحااا وا بلااا
 .شالااامف وجمل  الحلاة ملا لن جمل  لفم  العلمي البحث  -
 المالح بة وامابز  واالسباتباط االسباةراء عمللبات ااحب  العلمبي البحبث فبي  -

 بالافشلر.
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و اعرل موسوعة ولشلبل لا البحث العلمي بأته الوسللة الاي لمشن          
بواسطااا الواو  للإ ح  مفشلة مح  ة, أو اشافال  حةاة  ج ل ة عن طرل  

 علمي هو الطرلةة الوحل ة للمعرفة حو  العالم .المعلومات ال قلةة, شما أن البحث ال
ولالح البحث العلمي للباحث االعاما  علإ تفسه في اشاسا  المعلومة، شما 
أته لسمح للباحث االطال  علإ مخالل المتاهج و اخالار األفض  متاا، 
ولجع  من الباحث فخالة مخالفة من حلث الافشلر، السلوك، و االتضباط 

 والحرشة. 
عزو باح و الج وى االقااا لة للبحث العملي للإ الاطور الذي طرأ علإ لذا ل

الت ام االقااا ي العالمي، لذ لم اع  أ وات االسا مار الاةلل لة المام لة في 
األرض والةوى العاملة و رأس الما  و المع ات، وغلرها هي المحرك 

لإ ش  من األساسي القااا  األلفلة ال ال ة، ب  أابح الارشلز متابا ع
اع ارة الفاعلة و الا رل  العالي و الخبرة المعرفلة و المعرفة الماج  ة، شما 
ان احاشار المعلومات أابح المحور األساسي في مجاالت االسا مار 
المعاار، مما أعطاها قلمة مضافة في غالة األهملة، وجعلاا بؤرة اهامام 

حث الشلاتات ال وللة الحشومات، و المؤسسات الرسملة وغلر الرسملة،  و 
للاحرك في سبل  حمالة حةو  ملشلااا، و بالاالي أابحت مت ومة البحث 
العلمي بم خالااا، و لجراءاااا، و مخرجاااا محط اهامام المجام  ال ولي 

 بشافة أطلافه و اوجاااه.
لذا لتاح الباح ون ب راسة الج وى االقااا لة لمفارل  البحث العلمي، اماما 

 راسة الج وى االقااا لة ألي مفرو  اسا ماري اةلل ي. شما اام  
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 الفرضية 
ماطلح الفرضلة لعتي طرا او افسلر مةارا ل اهرة، أو عبارة عن أطروحة 
مةارحة متطةلة اة م عالقة اراباط بلن  واهر ماع  ة. و الشلمة االتشللزلة 

الذي لعتي )لض  أسف ( أو بمعتإ   الة لم اعغرلةيافا  من الجذر 
(، و لفارض المتاج العلمي  وما أن اشون to suppose)لفارض 

شي اعابر فرضلة علملة. و لسات   Testableالفرضلات قابلة للفحص 
 العلماء عا ة علإ فرضلات سابةة، أو ام ل ، و اوسعة للت رلات العلملة. 

الفرضلة الةاةلة بأن الفر   اعحااءو في علم  أو الافرلة فرضلة الع م
بلن مجموعاي الاجربة، و الفاه  في العلتة تااج عن الا فة،  المالح 

بطالتاا بواسطة  ل باتوغلر موجو  في الجمارة. و اعابر احلحة حاإ لام 
 . اعحااةلةاالخابارات 

لام الاغة فرضلة معلتة لشي لام اخابارها  لحااةيقب  الب ء بأي اخابار 
لز هتا بلن فرضلة الع م ، ولج  علإ المرء الاملحااةلةعن طرل  بلاتات 

و الفرضلة الب للة. ففرضلة الع م هي عبارة عن  ن )ا عاء( علإ معلمة، 
من معلمات مجام  قل  ال راسة، و الفرضلة الب للة هي عبارة عن  أش ر أو

فرضلة الع م بع م ا عاء معاشس ال عاء فرضلة الع م. و غالبا ما اخابر 
. و في حالة ألضالفا  االسم وجو  الة، أو عالقة مؤش ة، ومن هتا 

، لج  لحااةيفرضلة معلتة شفرضلة ذات  اللة، و مغزى  بإ باتاالهامام 
 الاغة هذ  الفرضلة شفرضلة ب للة لفرضلة الع م. 
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 اعحااةيلام رفض أي فرضلة من خال  مةارتة الةلمة المحاسبة لالخابار 
الع م و قبو  م  الةلمة الج وللة الموافةة لاا، بحلث لام رفض فرضلة 

الفرضلة الب للة في حالة شون الةلمة المحاسبة أشبر من الةلمة الج وللة. 
قلاسلة  لحااةلةأغل  االخابارات من خال  برامج  لجراءوفي لومتا هذا لام 
 Pقلم احاماللة قلمة  لعطاءلام  . ففي هذ  البرامجSPSSعلإ سبل  الم ا  

االحاماللة المعطاة م  مساوى مغزوي  م  التااةج المعطاة. ولام مةارتة الةلم
ااغر من واح  من  Pو في حالة شون قلمة  .(2.2، 2.25, 2.22معلن )

المساولات المغزولة ال ال ة، لام رفض فرضلة الع م، و اعابر الفرضلة 
،  2.22أشبر من  Pشون قلمة . أما في حالة لحااةيالب للة ذو معتإ 

 لب للة و احف  فرضلة الع م. فلام رفض الفرضلة ا 2.2،  2،  2.25
: هي ا عاء، أو مةولة اخص وسلط الجمارة وهذ  اعحااةلةالفرضلة 

 الفرضلة ق  اشون احلحة و ق  اشون خاطةة. 
، أو اخابار الفرضلات، اعحااةيشما لطل  علله اسملة اخابار الفرضلات 

 الاخاذ قرار بفأن فرضلة معلتة اخص لحااةلةوهي اعابر عن خوارزملة 
)أي اخاص أح  الوسطاء م   الماوسط، أو الابالن(، أو  لحااةلةبلاتات 
ما. و الةرار ق  لشون ب عم الفرضلة، أو رفضاا حس   لحااةلةجمارة 

، اعحااةلةمن ال ةة اح    طبلعة ال راسة ، و طبلعة البلاتات مجا  معلن 
روسة م   ولح   االخابار م ى اتطبا  البلاتات الماوفرة م  الفرضلة الم 

. وهتاك ع ة أتوا  اعحااةلةوجو  عالقة بلن خااالن ألفرا  الجمارة 
 ااتلفات.  ةألضا ع للفرضلات و 
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  اإلحصائيةوض للفر التصنيفات الرئيسية 
الفرضلة الوسطلة: هي الفرضلات الاي ااعل  بوسلط الجمارة، و ا خ  في 

م   أن تةو  عن  عالقة اوزل  هذا الجمارة، و اؤ ر علإ الفش  للاوزل .
 . m=7وسلط المجام  

هي الفرضلات الاي ال ااعل  بوسلط الجمارة، و  : الفرضيات الالوسيطية
لشن ااعل  علإ الفش  العام للاوزل  م   أن تةو  أن اوزل  الجمارة هو 

 الاوزل  ال تاةي. 
 أنواع الفرضية الوسطية 

شامال الاوزل  اح   اح ل ا  لحااةلة: هي أي فرضلة الفرضية البسيطة .2
 . m=4ماوسط الجمارة  أناالحامالي لجمارة ال راسة. م ا : شأن تةو  

ال اح   اح ل ا شامال الاوزل   لحااةلةأي فرضلة  الفرضية المركبة: .0
اة  في  mاالحامالي لجمارة ال راسة م   أن تةو  أن وسلط الجمارة 

 .( 4.3المجا  
 

 النظرية 
ي المعاجم اللغولة قضلة ا بت البرهان، أو الت رلة اعتي ف :مفهوم النظرية

طاةفة من االراء الاي افسر الوقاة  العلملة، أو ال تلة أو البحث في 
المفشالت الةاةمة علإ العالقة بلن الفخص و الموضو  أو السب  و 

الااورات، أو الفروض  اعتساتلةو اعتي الت رلة في ال راسات . المسب 
الاي اأ رت بالاجار ، و  اععالملةلة و الاي اوضح ال واهر االجاماع

 األح اث و المذاه  الفشرلة، و البحوث العلملة الاطبلةلة. 
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و الت رلة عبارة عن مجموعة من المفاهلم و الاعرلفات و االفاراضات الاي 
اعطلتا ت رة مت مة ل اهرة ما عن طرل  اح ل  العالقات المخالفة بلن 

با ل افسلر الك ال اهرة، و الاتبؤ باا  الماغلرات الخااة بالك ال اهرة،
 مساةبال. 

الباحث بتاءا علإ  لللااو اعرل الت رلة بأتاا المفاهلم الاي لاوا  
مالح اه لاجربة، أو مجموعة اجار ، أو ح ث، أو مجموعة أح اث، و 

، و االااا  لمفاوم اععالمعلإ الرغم من اخاالل الباح لن في  راسة 
 للإ ماا ااف  علإ أن الا ل متاا هو الواو  الت رلة، لشتاا في مع

اساتااجات علملة اال عالقات و لفلة بلن ماغلرات لام قلاساا، أو 
اساةراةاا، ولسب  ذلك فروض علملة لضعاا الباحث لمعرفة العالقة بلن الك 

 با ل الوال، أو الاتبؤ، أو الاحشم في ال اهرة الم روسة. الماغلرات 
المعاتي المخالفة باخاالل الفر  الاي اساخ م به هذ   و الت رلة لاا ع   من

الشلمة. و بفش  عام، اشون الت رلة توعا من الافسلر لفرا شلفلة ح وث 
 اهرة طبلعلة، بفرط احة  ح وث هذ  ال اهرة، و ع م وجو  تزا  في 

ح وث هذ  ال واهر، واشون بفش   لللةح و اا، حلث اأاي الت رلة لافرا 
 ، و الخطأ، لشن الاماسك المتطةي،  و الرلاضي للت رلة عام عرضة للاوا

 م فرحاا ألشبر ع   ممشن من التااةج الاجرلبلة ل عم الت رلة، و لعطلاا 
 اأشل ا أش ر فأش ر. 

ة بع ،  م ااحة عت ما اة م اتبؤات بفأن  واهر غلر م ب واز ا  الت رلة
ت باتحرافات  قلةة  اتبأ، فت رلة التسبلة م الوالاجار  بإ باااااأاي األراا  
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في م ار شوش  عطار  لم اشن مراو ة بع ، وام الاحة  من ذلك بع  
  اور الت رلة مما أعطاها ما اقلة أشبر. 

هتاك فر  فاس  بلن االساعما  العلمي لشلمة الت رلة، و االساعما  العام 
أما في المجا  لاا، وبفش  عام لةا  بشلمة الت رلة مبلتة علإ حةاة . 

تموذ  مةارا لفرا  اهرة، أو  واهر معلتة  للإالعلمي فافلر الت رلة 
ذلك أته في  ولتاج من. ولمشن تة هاالاتبؤ بأح اث مساةبللة،  بإمشاتاا

للسا فلةلن ماضا لن، م ال الحةلةة هي أن  والحةلةة المجا  العلمي الت رلة 
ا سب  هذا مرشز الشرة األرضلة، و الت رلة الاي افر  للإاسةط  األجسام

 السةوط هي الجاذبلة. 
هي  األرض(، بأن األرضم ا  علإ ذلك: خطأ ت رلة أرسطو )مرشزلة 

 و بوت احة، األرضحو   والتجوم ا ور، وأن الشواش مرشز الشون، 
الت رلة فلالشوس شوبرتلشوس، بأن الفمس هي المرشز )مرشزلة الفمس(. 

لبتاء  واشون أساساا، واتطل  الت رلة من مسلمات، أو مبا   ماف  عللا
 الت رلة، و ما لارا  علباا من تااةج. 

 السببية 
الإ مجموعة العالقات السببلة، أو  والاسل  لفلرالفلسفة السببلة، أو العللة 

عالقات سب  و اأ لر الاي لمشن مالح ااا خال  الخبرة اللوملة، و الاي 
 طبلعلة الت رلات الفلزلاةلة في اعلل  الحوا ث ال لللاااسات  

لشن الحاو  علإ اعرلل  قل  لبةإ أمرا اعبا الخاالل افسلر الموضو  
، ووجو  تةافات، و ج ا  فلسفلة عملةة حو  الت رلات السببلة شافة. فلسفلا
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،  األجسامو  األح اثو لشفي أن تعابر السببلة العالقة المبافرة الاي اربط 
 ألجسام.الحاالت المخالفة ل ألضاالماغلرات المخالفة، و 

فال لجوز أن  من المفارض ألضا عا ة أن لشون السب  سابةا زمتلا للاأ لر،
ذه  مفاوم السببلة الب لاي. فح وث  لاللشون فع  السب  ال حةا للاأ لر، و 

المسب  لفارض ح وث الح  الاأ لر )في حا   بات جمل  الفروط 
 زلا ة احاماللة ح و ه. األق األخرى(، أو علإ 

 نظرية النظم السببية في
من  في ت رلة الت م، و خااة في الفر  الذي لساعم  تماذ  رلاضلااي

شاتت  لذامعا الت افاضللة لتمذجة ت م معلتة، فاته لةا  أن ت ام ما سبلي 
 رجة الت ام أشبر من واح . هذا لعتي أن اأ لر م اخ  الت ام لأاي بع  

 اغلرها. 
 أساليب البحث الكمية 

جم  معلومات بطرلةة  للإحث العلمي الرةلسلة و لا ل هو أح  أتوا  الب
و اعملماا. و لساخ م  لحااةلامم لة لعلتة البحث، بحلث حسا  التااةج 

 الاعملم عا ة ل عم أو تة  الفرضلات.
 جمع المعلومات الكمية 

أش ر طرلةة معروفة لجم  المعلومات الشملة لأاي عن طرل  االسابلاتات 
ن في بعض االحلان جم  معلومات بأسالل  بحث بجمل  أتواعاا، و لمش

 توعلة بع   شبلر ج ا، بحلث اشون مم لة للعلتة فاابح شملة.
 أطروحة أكاديمية  -
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أو شما لطل  عللاا البعض الرسالة، وهي الو لةة الاي ام   أبحاث، و تااةج 
لشي ا عم  األشا لملةالاي قام باا الباحث و ق ماا الإ الجاة  األبحاث
 للحاو  علإ  رجة علملة أو فاا ة ماخااة. ارفلحه

 Empiriqueاالمبريقية، أو التجريبية  -
اأاي  اعتساتلةو اعتي بالخبرة و هو اوجه فلسفي لؤمن ان شام  المعرفة 

 أيحلث اتشر الاجرلبلة وجو  بفش  رةلسي عن طرل  الحواس ، و الخبرة . 
 العمللة.  معرفة سابةة للخبرة أي أو اعتسانفطرلة عت   أفشار

أما ماطلح امبلرلةلة فلعبر عن الخبرة و الخبرة ما رها الحواس و         
مرورها باذ  الحواس حاإ اعتساتلة اسام  فرعلااا من بالاالي فان المعرفة 

ما برلةلة ل   عن ش  ماابح بذلك قابلة للاحة  من احااا، و مفاوم اال
الواق  المحسوس سواء في  لإلباالحاشام  اعتساتيب راسة المجام    لاعل

 اا. لاخالار المفشلة، و جم  الحةاة ، أو ااتلل البلاتات، و احلل
ب أت ال راسات الاجرلبلة الخااة باأ لر و ساة  االااا             

م  ال راسات الاي أجراها بالخاوص بالن فات   02الجماهلرلة خال  الةرن 
ماةلة ل علإ أ ار األفالم السلتل الاعر وهو عبارة عن برتامج فام  لساا 

عللاا خااة في أعةا  الحر   اعقبا الاي اتافرت، و أز ا   األطفا علإ 
ماةلة الوسللة الارفلالة المفضلة األولإ، اذ أابحت األفالم السلت العالملة

في أواسط  األمرلشلة األسرألغلبلة أفرا  المجام ، وشاتت المالللن من 
مللون طف   45وشان هتاك تحو  أسبو ش   ألفالماالعفرلتلات افاه  هذ  

لاامون اهاماما  انباءستة من مجمو  الجماور وهو ما جع   24أق  من 
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و ما لج  الاتبله الله .األفالمالضارة الشامتة في مفاه ة هذ   بان ارشبلرا 
هو ان اةسلم متاهج البحث في اأ لر بلتاا و عت ما تاشلم عن البحث في 

المةاربة  للإلر فاذا الماطلح في غال  األحلان لرمز فةط موضو  الاأ 
ن ش  هذ  الطر  اعاتي باأ لر وساة  األمرلشلة و ألالاجرلبلة االمبرلةلة 

( اععالموساة   أ اراجم  احت عتوان)البحث في  أن، فلمشن اععالم
من طبلعاه ان لةسم و لاتل األفلاء حاإ لاستإ له اسالعا   فاعتسان
ت. فالمتاج الاجرلبي لاال بحسا  أعضاء الجماور، وااتلفام، المعلوما

 م محاولة قلاس اال ار المبافرة لالااا  لمو  من طرل الفرشات، و 
األحزا  السلاسلة، فاؤالء المموللن لطلبون من الجامعات  راسإ افشاللات 
مح  ة،  م اتافر هذا التو  من البحوث في برلطاتلا، و  و  أوروبا األخرى 

 لما بأته اةلل  أمرلشي بحت.ع
 و اتةسم الت رلات االمبرلةلة الإ :

 ت رلة الاأ لر المبافر  .2
 ت رلة الاأ لر المح و  .0
 .ت رلة الاأ لر المعا   .3
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 :  المفاهيم تحديد -ـ     
ش  فرضلة أو ت رلة أو قاتون لاشون من مجموعة من المفاهلم أو  

باحث، مةاا  وتعوت ومعاتي ااتل واحل  الماطلحات العلملة الاي لعتي باا ال
واعبر عن طبلعة هذ  المفاهلم ومحاولاااا الفشرلة وأبعا ها العلملة والفتلة. 
والمفاهلم الاي لطرحاا الباحث غالبا ما ارابط بعضاا ببعض بأسلو  لغوي وعلمي 
 لساع  علإ بتاء واشولن الفرضلات والت رلات الاي لاعام  معاا الباحث أو العالم

في  راساه أللة مفشلة أو  اهرة طبلعلة أو اجاماعلة. ولش  عالم مفاهلمه 
وماطلحااه الفتلة الاي من خاللاا لعبر عن تااةج وقواتلن وفروض علمه. وغالبا 
ما لاف  العلماء علإ معاتي ومةاا  ومضاملن المفاهلم الاي لساعملوتاا 

ا لخالفون علإ معاتي وأفشار ولا اولوتاا في  راسااام وأبحا ام العلملة. وأحلات
ومضملن هذ  الماطلحات خاواا لذا شاتوا لتح رون من خلفلات حضارلة 

ل لولوجلة واجاماعلة مخالفة.  وعلملة واخ
ولاوج  علإ الباحث أن لضبط مفاهلم  راساه، والاي اساخر  عا ة من  

المخالفة لاذ  عتوان البحث أو من لفشاللة ال راسة.  م لتاة  بع ها لاة لم الاعرلفات 
المفاهلم بحس  مخالل الرؤى والم ارس وفي األخلر لاوج  علله وض  الاعرلل 

 اعجراةي والذي لةا  به المعتإ المابتإ أو المساخ م في البحث.
 
 

 والدراسات السابقةري إلطار النظا الثالثة:المحاضرة 
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 التعاريف اإلجرائية
لشا  لشون الافاهم بلن البفر مساحلال في غلبة االافا  بلتام علإ معاتي      

وتاا في الاخاط  والاواا  ول ار ذلك جللا عت ما للاةي الشلمات الاي لساخ م
فخاان لاشلمان لغالن مخالفالن، ب  وحاإ بلن من لاح  ون لغة واح ة ألن 
لساعملون في ح ل ام شلمات لاا معان مخالفة)الخاالل ال ةافة( لذا وج  اوحل  

 معان الشلمات الما اولة لاحةل  الافاهم.
الفرضي،  -وللن للمفاهلم هما: المساوى الت ريلعم  الباح ون عا ة علإ مسا

 ومساوى المالح ة وهم لاتةلون باسامرار بلن هذلن المساوللن
 م ا  الفرضلة الااللة: لساع  الاعزلز علإ الاعلم

فالاعزلز والاعلم مفاهلم ت رلة ال لمشن مالح ااا، لشن لعطاء اعرلل لجراةي لاا 
 لمشن من قلاساا واخابارها. 

 

 المفاهيم بطريقتين:  قد نعرف
األولإ: ق  تعرل شلمة باساخ ام شلمات أخرى، وهو ما لفعله الةاموس،  - •

فة  تعرل الذشاء م ال بأته: الة رة علإ ح  المفشالت، أو الة رة علإ الاعلم، 
أو الة رة علإ الافشلر المجر  ... وهو ما تطل  علله الاعرلل اللغوي أو 

اساخ ام الشلمات وهذ  الاعرلفات الت رلة  الت ري ألن لتا  االهامام علإ
أساسلة ألتاا اض  األساس الت ري الساخ ام المفاوم أو الماطلح، وال ب  
عت  اعرلل ماطلح أو مفاوم أو اشولن أن تب أ بالاعرلل الت ري حاإ 

 لشون أساس اعرلل المفاوم واساخ امه بفش  واضح.

السلوك الذي اعبر عته هذ  ال اتلة: ق  تعرل شلمة بأن تذشر األفعا  أو  •
الشلمة أو ااضمته واعرلل الذشاء باذ  الطرلةة لاطل  أن تذشر أتوا  

سلوشا غلر ”وألاا تعابر  “ سلوشا ذشلا”السلوك الاا ر عن األطفا  وتعابر  : 
فة  تذشر أن طف  السابعة الذي لساطل  قراءة قاة تعطلاا له قراءة “ ذشي
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راءااا اعابرتا  غلر ذشي وبمعتإ آخر فإن جل  طف  ذشي، فإذا لم لساط  ق
 هذا الاعرلل سلوشي قاب  للمالح ة المبافرة والةلاس.

وتحن تساخ م باسامرار هذلن التوعلن من الاعرلفات: الاعرلل باساخ ام 
وحاإ لشون الاعرلل السلوشي الشلمات والاعرلل باساخ ام المالح ة أي 

أن لشون جزء من اعطار الت ري  الاعرلل ذا معتإ من التاحلة العلملة لج 
 الذي لابتا  الباحث سواء بفش  ارلح أو ضمتي 

 تعريفها:  
هي الاورة الذهتلة اع راشلة المافشلة بواسطة المالح ة المبافرة ألش ر من  -

 مؤ ر واح  في المل ان.

هي عبارة عن آراء وأفشار أو مجموعة معاة ات حو  فيء معلن أو أسماء  -
ء الاي هي من اتل واح  أو األسماء الاي اطل  علإ اطل  علإ األفلا

 الاتل تفسه.

اوالل لألتفطة الاي لساخ ماا الباحث في قلاس ماغلر ما أو معالجاه، بذشر  
 اعجراءات الاي لساخ ماا لةلاسه.  

 صعوبات تحديدها:
 ألتاا اتفأ تالجة لخبرة مفارشة)اخاالل األفرا ببببببببببببببببببب اخاالفاا( -
 لشون لبعض المفاهلم أش ر من معتإق   -
بعض المفاهلم احاا  الرجو  للإ معلار  ابت خاص باا)غلر شال، قلل ،  -

 جل (
 بعض األلفا  اعابر مفارشة وغامضة)ذشي، فطن( -
 ق  لاغلر المفاوم باغلر العلوم واة ماا -

 شلفلة اح ل ها:
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الماف  علله  الرجو  للإ الاعارلل السابةة والحاللة للمفاوم واساخرا  المعتإ -
 في أغل  الاعارلل

 اشولن اعرلل مب ةي لاضمن المعتإ الذي اجم  علله أغل  الاعارلل -
 عرض الاعرلل للتة  علإ أوس  تطا  -
 ل خا  اع لالت تااةلة علإ ضوء التة  الذي االةا . -

 كيف تتأكد من دقة المفهوم:
 ه  ااوفر فله افة اعلجاز؟ -
 ه  لؤ ي معتإ مح  ا وقاطعا؟ -
 المفاوم عن فشرة واح ة؟ ه  لعبر -
 ه  ااوفر فله افة العموملة؟ -
 ه  الفشرة الاي لعبر عتاا المفاوم مرابطة به والزمة له؟ -

 فإذا شاتت اعجابة علإ هذ  األسةلة بتعم شان المفاوم  قلةا وجل ا.
 الفرق بين المفاهيم النظرية والمفاهيم اإلجرائية:

 المفاهيم اإلجرائية المفاهيم النظرية
 اعشس السلوك اعتساتي الخاص شس السلوك اعتساتي العاماع

 اعشس مجامعا واح ا اعشس ع ة مجامعات
 اخض  لفارة زمتلة مح  ة ال اخض  لفارة زمتلة مح  ة

 اتحار ببةعة معلومة األبعا  ال اتحار ببةعة معلومة األبعا 
 جافة في اعابلرها مرتة في اعابلرها

زمان  اةمة وغلر مرهوتة ب رل و 
 معلتلن

  رفلة ومرهوتة ب رول  راسااا

 بإمشان الباحث السلطرة والاحشم فلاا لاع  علإ الباحث السلطرة عللاا
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 مالحظة:
رغم األهملة الع مإ للاعرلفات اعجراةلة لال أن المعتإ الذي تحا  علله من      

لإ لعطاء هذ  الاعرلفات مح و  للاشولن الفرضي، فال لوج  اعرلل لجراةي قا ر ع
اعرلل شام  للماغلرات بمعتإ اساغرا  المعتإ الشام  للمفاوم، حلث ال لعطي ش  

الم اهر والافالالت ال الة علله  فالغرض من الاعرلل اعجراةي وض  ح و  
معلتة للماطلح للاأش  من أن جمل  المااملن بالمفشلة لفامون الماطلح بالطرلةة 

 الاي لةا  الباحث اساخ امه
وض  الاعرلفات اعجراةلة لما من خال  ابتي اعرلل قاةم أاال أو  ولشون 

 الجم  بلن ع ة اعرلفات من أج  الخرو  باعرلل أش ر فموال.
 

 الدراسات السابقة :  -
ألن المعرفة العلملة اراشملة، من الضروري أن ال اتطل  ال راسات الج ل ة 

احاو  أن اة م رؤلة مغالرة من فراغ، فاي لما اتطل  مما اوقل مته انخرون، أو 
اافا ى اشرار ما ام الةلام به أو الاوا  للله. وامسإ مراجعة ال راسات السابةة 

 بمراجعة أ بلات البحث العلمي.
 و أ بلات أي بحث علمي اةسم للإ  ال ة أتوا : 

  راسات سابةة : ال راسات السابةة هي ال راسات الاي اعرضت للإ تفس 
ربة والمتاج اةرلبا م  اخاالفات طفلفة مرابطة باعطارلن الموضو  وبتفس المةا

 الزمتي والمشاتي لل راسة.
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  راسات مفاباة : ال راسات المفاباة هي ال راسات الاي اتاولت موضوعا 
مفاباا لل راسة الاي لام لجراؤها م  اخاالفات ق  اشون مرابطة بالوسللة أو 

 بالعلتة أو ربما بالمتاج وأ وات البحث.
 سات مرابطة: ال راسات المرابطة هي الك ال راسات المرابطة جزةلا بال راسة  را

 الاي لتوي الباحث الةلام باا.
ولاوج  علإ الباحث أن لةوم باساعراض أ بلات بح ه العلمي من          

 خال  اةسلماا وابولباا علإ التحو المذشور أعال . 
 :ولشون اساعراض أي  راسة علإ التحو الاالي    
ذشر بلاتات ال راسة : عتواتاا، ااح  ال راسة، في أي لطار ؟ )للساتس،  -2

 ماجسالر،  شاورا (، الستة، المؤسسة الجامعلة.
 اة لم اعفشاللة واساؤالااا وفرضلاااا. -0
 اة لم المتاج المساخ م وأ وات جم  المعلومات. -3
 اة لم أهم التااةج الماوا  لللاا. -4
 تةص، الجوات  اعلجابلة، جوات  االسافا ة(.تة  فخاي لل راسة )جوات  ال -5

 

عت  اساعراض ال راسات، من الضروري مراعاة الجات  الزمتي، لذ لساحسن أن 
 تتطل  من أق م  راسة حاإ تا  للإ أح ث  راسة.

افم  البحوث السابةة ش  ما لاعل  بالمفشلة اعلةا مبافرا م   البحوث السابةة الاي 
و  ارت حو  أسةلة مفاباة أو  رست الت رلة الاي اساخ مت تفس الماغلرات أ

لسات  لللاا الباحث، وغلر ذلك من ال راسات المفاباة، وهي بذلك اعبر عن جاو  
من  راسات ومةاالت علملة وااطل  االساعاتة  -في مجا  الاخاص -السابةلن 
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باا أش ر من مجر  ذشر للماا ر الاي أخذت متاا... فشلفلة او لفاا امللاا 
رورات متاجلة وت رلة مبتلة أساسا علإ العرض والاحلل  والتة ، باعضافة للإ ض

 ااب  خطوات ماشاملة حاإ احة  الغالة متاا في خ مة البحث العلمي.
 أهمية الدراسات السابقة: -ثانيا

الباحث التاجح هو الذي لب أ من حلث اتااإ للله غلر  من الباح لن حلث      
عة اؤهله ألن لشون أش ر ق رة علإ االب ا  واالباشار في اافش  ل له معارل واس

 ( وال لام ذلك لال بب:028، ص0222بح ه الحالي)محم  ففل ، 
عم  مسح لل راسات السابةة حو  موضو  بح ه شأن لجم  ش  ما شا   -

وتفر في المؤلفات والمراج ، والبحوث المل اتلة المتفورة في ال ورلات 
الرساة  العلملة لضافة لما تفر في المؤامرات  العربلة واألجتبلة، وشذا

 العلملة الماخااة والاةارلر العلملة الاي اا رها مراشز البحوث.
بع  الخطوة السابةة لةوم الباحث باحلل  وتة  ال راسات بحلث ل رس أهم ما  -

جاء فلاا ) العتوان، أه ال البحث، العلتة، األ وات، األسالل  اعحااةلة، 
ث وأهم التااةج( بحلث لا  لاح ل  أفض  األ وات واألسالل  لجراءات البح

 والمتاهج ل راساه الحاللة.
ومن خال  هذا االطال  لاأاإ للباحث الوقول علإ مجموعة اساؤالت ال  -

لج  لاا لجابة، فاشون الك بم ابة لفشاللة ل راسة ج ل ة ومتطلةا لبتاء فروض 
 لفلة معالجااا وطر  اخابارها.بح ه، وام تا ال راسات السابةة بفشرة عن ش

شما أته من غلر المتطةي أن لةوم الباحث بااملم بح ه قب  الةلام بال راسة  -
 المتاجلة لل راسات السابةة.

علإ الباحث أ تاء جمعه لما ة اعطار الت ري أو ال راسات السابةة االساعاتة  -
 ببطاقة خااة بحلث:

 مفاوم. لساخ م بطاقة مساةلة لش  فشرة أو حةلةة أو -
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 شاابة عتوان البحث في ب الة ش  بطاقة وعتوان المرج . -
 اسجل  المعلومات الشافلة لاح ل  الفشرة الاي ااضمتاا المالح ة. -
لوضح الباحث لذا ما شاتت الفشرة ملخاة أو مةابسة أو متةولة  م شاابة  -

 أرقام افحاااا.

م بموضو  بح ه للإ هذا واؤ ي اساعاتة الباحث ب راسات سابةله ممن ارابط بحو ا
 فواة  ع ل ة أهماا حس :

اشولن لطار وخلفلة حو  الموضو  اشون أش ر  راء من تاحلة  -
المعلومات بحلث اساع   في اح ل  الماطلحات والمفاهلم اعجراةلة 
لبح ه، م  الاح ل  ال قل  للمفشلة، وذلك بع  حار مجموعة 

 بع .الاساؤالت واعفشاللات، أو األفشار الاي لم اح  
 اساع  الباحث علإ فام أفض  لجوات  بح ه واح ل  أسلو  لجراةه. -
اعابر تااةج البحوث السابةة بم ابة الفروض الاي لتطل  متاا الباحث  -

 قا  الاأش  متاا أو مواالة البحث في ذات المجا .
بمعرفة تةاط الةوة والضعل لمشن للباحث الابار أش ر باعوبات  -

 وبالاالي اوفلر الجا . البحث الما لة والمعرفلة،
خااة من  –اجت  اشرار الجاو  المبذولة من طرل السابةلن  -

 –الجوات  الم روسة 
براز أهملة بح ه واطبلةاااا  - اجع  الباحث أش ر  رالة بافسلر التااةج واخ

 الاربولة.
اوجه الباحث من خال  اطالعه علإ مخالل المعالجات والطر   -

لر أحسن الطر  والمتاهج، أو البح لة بحلث لابح قا را علإ اخ
اللجوء للإ طر  ج ل ة لرى أتاا األتس  الخابار الفروض م  اوفر 

 األ وات واألسالل  االحااةلة
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وافم  عمللة مراجعة ال راسات السابةة االساعاتة بمجموعة من المراج  متاا      
اا ر الماا ر األوللة والماا ر ال اتولة والماا ر المل اتلة بحلث اعرل الم

األوللة بأتاا الما ة األاللة لل راسة حلث لةوم بات لماا وتفرها تفس الجاة الاي 
قامت بجمعاا وذلك بع  ال راسة والبحث، أما الماا ر ال اتولة: وهي ش  ما تة  أو 
اقابس عن ماا ر أوللة بحلث اعام  علة ما تفر في البحوث أو الرساة  العلملة 

 –في حا  اوفرها  –  اساخ ام الماا ر األوللة أو في المجالت والاحل، ولفض
لذ أن الماا ر ال اتولة ش لرا ما اشون عرضة للخطأ في تة  البلاتات الاحلحة أو 
أخطاء الاحلل ، فالماا ر األوللة ق  احاوي علإ افاال  أوفإ مما احوله 

ر الماا ر ال اتولة، لذا لراعإ في الرساة  العلملة أن اشون مسات ة للإ ماا 
 أوللة بع  احةلةاا والاأش  من احااا.

ولعابر ش  ما هو ج ل  في الماا ر ال اتولة بم ابة ماا ر أوللة وش  ما اقابس 
واسافا  به في الماا ر األوللة بم ابة ماا ر  اتولة  أما عت ما لاعذر علإ 
الباحث الحاو  علإ المعلومات المطلوبة بطرلةة جاهزة، بحلث ااوفر ل ى 

هلةات، أو مفاه ات غلر م وتة في سجالت، لذا لعم  للإ جمعاا  أفخاص أو
 عن طرل  المةابالت وهي ما لسمإ بالماا ر المل اتلة.

 اعابر عمللة االطال  علإ مسوا ال راسات السابةة أمرا مسوح الدراسات :
 غالة في األهملة وذلك ت را لشوتاا:

جراؤها حو  ام تا بخالاة الاجار  والخبرات والمعارل الاي ام ل -
 الموضو .

 ام تا ب راسات تة لة ماشاملة حو  المواضل  المطروحة. -
غالبا ما ازو تا بمفارل  بحث من خال  ما اطرحه من اساؤالت في  -

 تاالة ال راسة.
 :وهي وسللة  قلةة وعمللة ج ا في الازو  بال راسات السابةة.الملخصات 
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معات والشللات علإ مساوى ملخاات الرساة  ال وللة) في مع م الجا -        
 العالم.

المراج  المبوبة في ال راسات السابةة: ق  لب و غرلبا لذا قل  أته في  -
بعض األحلان اشون فاة ة الباحث من ال راسات السابةة هو االطال  
علإ شم شبلر من المراج  أش ر من أي عتار وار  في ال راسة  ذلك 

 مة لسا  علإ الباحث أن ااحال ال راسة بجملة المراج  المساخ
عمللة اح ل  المراج  األساسلة للحاو  علإ المعلومات شاملة من 

 ماا رها.
 :اعابر من أهم المراج  وذلك لشوتاا ازو  الباحث الدوريات والرسائل العلمية

بأح ث تااةج األبحاث شما ااب  أخبار الاة م العلمي، واوج  ع ة فاارس 
 علم التفس وغلر  خااة بمجمو  ال ورلات الاا رة في

  :لساطل  الباحث من خال  الفللم الماغر) الملشرو فللم ( األفالم المصغرة
 االطال  علإ أفلاء ق لمة وح ل ة علإ السواء 

 :اعم  هذ  األخلرة في الوقت الحالي علإ اخااار ش لر المراجع االلكترونية
لةوم  من جا  الباحث ووقاه، وازول   بمجموعة قلمة من ال راسات الاي

بتفرها أاحاباا أو الالةات المفرفة عللاا، ولاطل  ذلك ماارة من الباحث، 
ومتذ ستوات قلللة لم لشن اساخ ام االتارتت في البحث عن الماا ر أمرا 
فاةعا ج ا شما هو انن ورغم مزالاها لال أن اساخ اماا شبلر لال أن هتاك 

لتفر لال ما ت ر شما بعض العلو  متاا أن للس هتاك ضوابط للجو ة فلما 
أن هتاك الع ل  من الماا ر المماازة ما زالت غاةبة عن االتارتت، شما أن 
عمللة البحث عن بعض المعلومات اع  فاقة وغلر ملسورة ولف  الباحث 
طر  ع ة للواو  لللاا مما لشلفه وقاا  وبح ا معة ا شما أن بعض المةاالت 
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عمللة او لةاا في المراج  للسا   ق  اخافي من مواقعاا أو اع   مما لاع 
 الرجو  لللاا.

 البحث عن المراجع الخاصة بالدراسات السابقة وما يتعلق بها: استراتيجية-ثالثا
 مهارة العمل في المكتبة: -أ

علإ الرغم من أهملة ال راسات السابةة بالتسبة للباحث في ع ة جوات  من      
اعوبات اام   أساسا  –خااة المبا    –بح ه لال أته وبالرغم من أته ق  اواجاه 

في اعوبة الحاو  علإ ال راسات السابةة، وذلك راج  أساسا لع م المعرفة بشلفلة 
الواو  لللاا وذلك بالرغم من شون ما اطلعوا علله من مراج  ق   بت في تاالاه 

 ع ة مراج  احاوي مواضل  مما لة أو الموضو  ذااه.
اي لمشن للباحث ااباعاا وذلك ملخاا لما جاء في ) لذلك تور  هتا أهم الخطوات ال

 فان  اللن(:
 .عم  لحااء لمجمو  المشابات الاي لمشن االااا  باا 
  مشاتاااا وخ ماااا واالطال  علإ اعللماااا) تو  ااتلل ألفة مواقعاا واخ

 المراج ، مواعل  العم ، م ة اععارة (.
  ال افا  فلاا عمللة اععارة ح   وقاا لار  ك علإ المشابة وللشن في أوقات

 ضغطا أو اتافسا علإ المراج  والخ مات.
  ح   ب قة الموضو  الذي ارل  البحث فله ألته من المفل  ب  ومن الضروري

أن لشون ل ى الباحث فشرة واضحة عن موضوعه، واح ل  جل  لتوعلة 
 األبحاث المرابطة وذلك حاإ اشون عمللة البحث أش ر ساولة.

 لإ فارس البطاقات اسا مر المعلومات الم وتة علله ب قة عت  لجوةك ل
وحتشة) خااة لذا شاتت مفالة توعا ما( وذلك لاح   من خاللاا ما لذا شان 
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المرج  هاما أو ال ) وهتا علإ الباحث أن لحف  مشان حف  مخالل المراج  
 في المشابة حس  مجالاا واخاااا(.

 وتفلر هتا  -  وقت االتا ارخال -طل  اساعارة مرج  لرافةاا عم  مواز
ما لضعون عتواتا مح  ا للبحث  –عا ة  -للإ أن بعض الباح لن المبا ةلن

عته، وق  لاا ل أال لج  من خال  ما طل  من مراج  ما لطابةه اماما 
 فماذا لفع ؟

 :للاغل  علإ هذ  العةبة لساطل  اابا  االجراءات الااللة 
ل ان من خال  ال راسة الماشررة عللك بألفة العتاولن الفاةعة في الم -

لفاارس الشا  وأ را  البطاقات وفارست الاربلة، وموسوعة البحوث 
 الاربولة، وبعض البحوث أو عروض وملخاات البحوث.

أشا  عتاولن مرا فة للموضو  الذي ابحث عته بحلث اغطي مجاله  -
 األوس .

 سج  في ش  مّرة اعوبات البحث لاجتباا مساةبال. -
ض البطاقات للإ مراج  أخرى ااضمن الموضو  ذااه ادِحللك بع -

 فاساف  متاا.
من المفل  اذشر الستوات الاي شان فلاا الموضو  قل  ال راسة والبحث،  -

وذلك أفض  من االاجا  مبافرة او  المراج  الح ل ة، م ال: 
المةاالت الماعلةة با رلس العلوم ش رت في ال ورلات بع  لطال  

 . الروس للةمر الاتاعي
 من المام معرفة الاغلر الحاا  في الماطلحات الاربولة. -

   اوق  وجو  عةبات في عمللة اععارة لذا أطل  أشبر ع   ممشن من المراج
لةال اضل  الوقت، واأش  من اوفر الوقت لالطال  علإ ما اطلبه من مراج  

 ب قة.
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 قب   -بع  حاولك علإ المرج  قل  افحااه لالطال  علإ محاولااه
والح  مجاله وأبعا   من خال  قراءة المة مة،  م راج  فارسه،  –ةاهقرا

 مراجعه، أفشاله ومالحةه.
  لذا  ار لك أته لضم ما اطلبه ح   من خال  الفارس األجزاء الاي اامك

 م اقرأها بعتالة، وسج  أرقام الافحات الاي سارج  لللاا لاحلل  أش ر 
رافلة بحلث لحبذ أن لخاص عمةا، مساخ ما في ذلك البطاقة البلبللوغ

الباحث بطاقة لشاا  بعلته لسج  فله شمرج ، م  سب  اخالار  أو فلم 
لساعم  أو بعض المالح ات حوله، شما أتاا ذات فاة ة جمة حاإ بع  لتااء 
ال راسة بحلث لسج  فلاا رقم المرج  المشابي في الزاولة العللا من لسار 

   فلفار للإ ذلك في تفس المشان. البطاقة، أما لن شان مساعارا أو غلر 

 عن باقي األتوا  شوتاا: -البطاقات  –وهي ااملز         
 اسج  فلاا جمل  المراج  المرغو  فلاا مب ةلا وللس المةروءة فةط. -
اسج  فلاا المعلومات الرةلسلة فةط لضافة لرقم المرج  في المشابة، ومالح ات  -

 أخرى شمام للفراء، لاور الفا  شذا...
 ق  اعام  بع  اشولن بطاقات قراءة شأساس للةاةمة التااةلة للمراج . -

 :اأش  من مجا  المرج  قب  قراءاه بطرا األسةلة الااللة 
ه  حّ   مجا  المرج  ب قة في العتوان الفرعي أو الاا لر أو المة مة؟ أو في  -

 مشان آخر؟ ه  لذشر التافر أن فاارس المجلة اأاي في تاالة ش  ع   أو في
ع   ستوي؟ أو في فارس لل ورلات؟ ه  اغطي المجلة موضوعات معلتة 
فارلا؟ أو في أع ا  ستولة خااة؟ ه  لغطي ع   خاص الفارس ال وري 

 الستوات الاي اة  فلاا الما ة العلملة المطلوبة.
 :قب  اساخ ام أي مرج  اطرا علإ تفسك األسةلة الااللة 
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  وفةا للموضوعات؟ ه  اوج  ه  را  المراج  أبج لا؟ أو زمتلا؟ أو
ملخاات في تاالة ش  فا ؟ ه  اوج  قاةمة بالمحاولات وفارست 
الموضوعات أو أسماء األعالم؟ ه  لاوفر علإ مفاالح أو رموز أو عبارات 
افسلرلة أو افحات اوجلالة؟ ه  هذ  البلاتات موجو ة في باطن الغالل؟ 

و في المالح ؟ أو بع  أو في الافحات الامال لة؟ أو في تاالة الفا ؟ أ
ش  عتار ذشر في المرج  مبافرة من المام أن لاوفر ل لك  لل  للمراج  

 وذلك من خال :
ااتلل  لل  للفخالات لضم أسماء العلماء البارزلن في مجا  اخااك م   -

 ذشر أواافام ومؤلفااام وخبرااام، احلزااام ومشاتاام.
العلمي في مجالك لضافة لجم  معلومات عن الالةات الاي امارس البحث  -

لجامعي اعحااءات م  اح ل  طبلعة العامللن باا واعمشاتات الماوفرة، 
 ومواعل  ا ور مطبوعاااا وعتاولتاا ب قة.

 ون قاةمة بالمشابات والمااحل واألفرا  الذلن لمالشون معلومات ااعل   -
 باخااك.

ك وسج  احا  علإ تسخ من أفض  قواةم المراج  لشي اضماا للإ مجموعا -
 ما ال لمشن الحاو  علله) طبلعاه ومشاتاه (.

 سج  أسماء التافرلن الاي ق  احااجاا) للحاو  علإ المراج  متام مبافرة (. -
 افار أهم ما سجلاه من مراج  م  ما سب  من أع ا . -
احاف  بسج  لضم أسماء ال ورلات والمت مات والالةات الحشوملة الاي اعم   -

لتاا واجراءات الاعام  معاا( م  مراعاة اغلر في مجا  اخااك) م  عتاو 
 أسماةاا) لذا فإن ش  مةا  لشا  باالسم الذي  ار فله لل ورلة.

  شما لاضح ول ى الع ور علإ مراج  أوللة والتة لة معا فلفض  قراءة تص
أو تالن تة للن حو  الموضو  لاشولن فشرة عامة وجل ة حو  الموضو  
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أما في حالة ال راسة المل اتلة فلفض   قب  الاعام  م  التص األالي،
الاعام  أوال م  المراج  أو ال راسات الفبلاة أو الةرلبة من موضو  البحث 

 الحالي شال راسات السابةة.

 التدوين واالستخالص في البحث:-ب
وهو لعا ة اسجل  المالح ات في اورة متطةلة ماخذا مسارلن التدوين:  .1

لل أو اخااار  و اتلاما ا ولن أولاما عرض لف ي ولشون  ون احر 
بالمعتإ ولشون عرضا لألفشار في اورة ج ل ة ابعا ألفشار الباحث 

 وخبرااه.
وهو التالجة الاي اوّا  لللاا الةار  أو المسام  من خال  االستخالص:  .2

 معرفاه و رالاه بالشا  أو المحاضرة وغلرها.

باحث الاةل  لطل  من ال –الا ولن واالساخالص  -وفي شلاا الحالالن
بالمتاج العلمي وبافة عامة فالا ولن مرابط بالما ة المتطوقة أما 

 االساخالص فمرابط بالما ة المتطوقة والمشاوبة معا.
 طريقة عرض الدراسات السابقة: -رابعا

بع  االتاااء من عمللة جم  ال راسات السابةة لج  الباحث تفسه أمام شم هاة  من 
بح ه  ومامة الباحث هتا اشمن في الواو  للإ الربط  الو اة  المرابطة بمفشلة

بلن أفشارها واحلللاا احللال لفل  موضوعه وعلله فإن عمللة عرض ال راسات 
تما لاحام علإ الباحث ذشر أهم ما جاء  السابةةال ااطل  سر  ش  ما جاء فلاا واخ

جراءات فلاا بفش  مخاار ماضمتا معلومات حو ) الاساؤالت، العلتة، األ وات، ا
البحث والتااةج ( ولراباا في عرضه من األق م للإ األح ث حاإ لالمس الةار  
الاة م الحاا  في مجا  الموضو  م  مالح ة أته في حا  جم  الما ة لفض  
الب ء بال راسات األح ث حاإ لطل  الباحث علإ آخر مساج ات الموضو  وآخر 
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ولذشر لخالص عب  الحفل   ما  رس فله للشون تةطة االتطالقة بالتسبة له 
وماطفإ باهي أن علإ الباحث اابا  الخطوات الااللة في عرضه لل راسات 

 السابةة:
 مة مة: بحلث لضمتاا الغرض من االساعراض وطرلةاه وسب  ات لمه. -
الجزء الرةلسي: وهو مان الو لةة ومضموتاا لذا لاوج  شااباه بعتالة فاةةة اضم  -

 ش  ما هو في املم البحث.
لخص: وهو لضم أهم ال الالت والاوجلاات لعم   راسات مساةبللة مرفةا ذلك م -

 بتة  لجوات  ال راسة قا  الاغل  عللاا مساةبال.

 شما لور  خلر ال لن علي عولس طرلةة أش ر عمللة وهي شالاالي:

قام الباحث)شذا( ب راسة عن )شذا( با ل الاوا  للإ )شذا( واساخ م أ اة)شذا( 
تة علإ ع   بتلن وع   بتات )شذا( وبع  اجراء الاشافؤ للمجموعات وافاملت العل

اوا  الباحث للإ ا   )شذا( و بات )شذا( وباساخ ام األسلو  االحااةي )شذا( 
اساطا  الاوا  للإ بعض التااةج المرابطة بالبحث الحالي وهي )شذا وشذا( 

 (.237)ص
 مثاله:

االراباطلة بلن ال اف  للإ االتجاز  قامت الباح ة أم  األحم  ب راسة عن العالقة
ومرشز الضبط با ل  راسة العالقة والفرو  واساخ مت مةلاس مرشز الضبط 
لجوللان روارومةلاس  افعلة االتجاز لارماتس ارجمة فارو  عب  الفااا موسإ، 

من االتاث وشان ا   المحشملن لشال  52من الذشور و 52وافاملت العلتة علإ 
( 2,82( و بات مرشز الضبط )2,83و بات ال اف  للإ االتجاز)األ االن مو وقا 

وباساخ ام األسالل  االحااةلة)معامالت االراباط واخابار ت( اساطاعت الاوا  
 للإ بعض التااةج المرابطة بالبحث الحالي وهي ...
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 كيفية توظيف الدراسات السابقة: -خامسا
اسة عرضا لل راسات السابةة اخالل الباح ون فلما بلتام حو  ج وى اضملن ال ر 

سواء في فا  مساة  أو ا راجاا ضمن الفاو  ولشن المؤش  أن الباحث لمشن أن 
 لو فاا في بح ه في شلاا الحالالن وغلرها وذلك من خال  العتاار الااللة:

 اسم الباحث: فألي جاة لتس  هذا البحث ومن لفرل علله. -
 البحث.زمن البحث: فما هو الاارلخ الذي أجري فله  -
 مشان البحث: ما هو الموق  الجغرافي لل راسة. -
 م ة البحث: فالبحث الذي ل وم ستوات للس شالبحث الذي ل وم فاورا. -
 طبلعة البحث: ه  هو  راسة اجرلبلة، مسحلة، مل اتلة... -
 لفشاللة البحث: أي الاساؤالت الشبرى لل راسة. -
األ وات، مواافات  متاجلة البحث: أي المتاج الماب ، الفروض التااةلة، -

 العلتة، المفاهلم.
 األه ال الرةلسلة للبحث: أي ما شان لرمي للله البحث. -
 الخطوات الرةلسلة للبحث: أي أهم الخطوات الاي سار عللاا البحث. -
 عرض أهم التااةج: م  الارشلز هتا علإ اعضافة العلملة أو المتاجلة للبحث. -
 الباحث عمال علإ اجتباا.أهم الاعوبات: وهي العةبات الاي واجات  -
 تة  موجز للبحث: وذلك من حلث مواطن الةوة والضعل -

 وجمل  هذ  التةاط والعتاار لمشن أن افل  الباحث لذا أمشن اح ل ها ب قة.
 معايير نقد الدراسات السابقة: -سادسا

هتاك مجموعة أسةلة ال ب  للباحث أن لطرحاا علإ تفسه عت  تة   ألي  راسة 
 وهي:

 هم هذ  ال راسة اسااما واضحا في الاعرل علإ المجا  الم روس؟ه  اسا -
 ه  زو ت ال راسة بإطار ت ري متاس  ومساول لخطة البحث؟ -
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 ه  اسافا  بال راسات السابةة علإ تحو احلح؟ -
ه  المفشلة المطروحة مسام ة من ال راسات السابةة المعروضة؟ وه  هي قابلة  -

 لالخابار؟
 ؟ وه  هي مالةمة للبحث؟ه  ام ذشر مواافات العلتة -
 ه  أ وات البحث مالةمة له؟ -
 ه  المعالجات البح لة والاحلل  اعحااةي شال؟ -
 ه  التااةج اجل  علإ المفشلة؟ وه  هي مرابطة بالت رلة والتااةج السابةة؟ -
 ه  ام عرض الج او  شاملة؟ وه  ام متاقفااا؟ -
 ه  الج او  والرسوم البلاتلة متاس ؟ -
 بفش  احلح؟ وه  هي شاملو شما ور ت في المان؟ه   وتت المراج   -
 ه  لام االسافاا  بجمل  المرا  في التص؟ -
ه  جمل  الاوارلخ في المراج  احلحة؟ وه  ااطاب  م  اعسافاا ات  -

 التالة؟
ه  لفام  ملخص البحث علإ بلن بالا ل؟ ووال للعلتة واأل وات  -

 الحفل  وماطفإ باهي،( واالجراءات واةرلر عن التااةج الاا فة؟)لخالص عب  

ال فال اةب .  فإذا شاتت اعجابة باعلجا  اعام ت هذ  ال راسة واخ
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خطوات البحث العلمي:       

هتالببببك متاجلببببة معلتببببة للبحببببث العلمببببي شمببببا عرفتببببا مسبببببةًا بحسبببب  تببببو             
البحث، وطبلعاه، و برول البحبث، شبذلك هتالبك خطبوات لابعابا الباحبث فبي بح به، 

لسبببت خطبببوات جامببب ة، بببب  هبببي خطبببوات علملبببة اواببب  الباحبببث أله افبببه فبببي هبببي ل
التاالة. وق  اابالن هذ  الخطوات في ع  ها، وطرلةبة احةلةابا، وقب  لبام ل مبا  أش بر 
مبببن خطبببوة واحببب ة، ولشبببون ذلبببك ابعبببًا لتبببو  البحبببث وأه افبببه، وشبببذلك لابببب  لمشاتلبببات 

مشاتببا ت معلتببة، وخبببرات ااببلح لببه الباحببث فلمببا لمالشببه مببن ااجاهببات عةللببة علملببة، واخ
الاارل بطرلةة ما باذ  الخطوات في اة لم، وابأخلر بعضباا، أو غلبر ذلبك، ومتابا 
الافببباح العةلبببي، وحببب  اعسببباطال ، والرغببببة المسبببامرة فبببي الببباعلم، وال قبببة، واألماتبببة 
العلملببة، والاحببرر مببن األفشببار الزاةفببة، والبباحشم اعتفعببالي، الخبببرة الواسببعة فببي مجببا  

والاخابببص.. وغلرهبببا ممبببا لجلببب   الباحبببث، فلمشتبببه مبببن الببباحشم بخطبببوات  البحبببث،
البحببث العلمببي حاببإ الواببو  للببإ ه فببه. وعمومببا، فببإن هتالببك لافببا  علببإ خطببوات 

 البحث العلمي فلما لاعل  بالبحوث الاربولة والتفسلة وهي : 

 اح ل  مفشلة البحث-2
 اح ل  أه ال البحث-0
 فرض الفرضلات -3
 لفرضلات بالوساة  المتاسبةاخابار احة ا -4
 الاوا  للتااةج-5
 احلل  وافسلر تااةج البحث.   وستاتاو  ش  متاا بالافال .-6

 أواًل: اح ل  مفشلة البحث:

: خطوات البحث رابعةالمحاضرة ال
 العلمي
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لعلش اعتسان في بلةة مللةة باألحب اث، والمواقبل، والماغلبرات.. ولةبل عتب ها      
ةاببب  بمفبببشلة البحبببث فبببي ش لبببر مبببن االحلبببان ماببباماًل، وحببباةرًا فبببي أسبببباباا. لبببذلك ل

الاسبباؤالت حببو  وجببو   بباهرة، أو حالببة معلتببة، أو موقببل غببامض ال تجبب  لببه افسببلرًا 
مح  ًا، وبحاجة للإ لجابة علملة  قلةة ومةتعة باالساتا  للإ اع لة العلملة الواقعلة. 

 وبالاوا  لإلجابة، تشون ق  اوالتا لح  للمفشلة. 
 مصادر الحصول على مشكلة البحث:

لببببب ارس الماخابببببص مطلبببببو  متبببببه أن لحببببب   مفبببببشلة بح بببببه باعسببببباتا  للبببببإ لن ا   
معطلبببات واقعلبببة مبببن مابببا ر معلتبببة. واعاببببر مرحلبببة الوابببو  للبببإ مفبببشلة البحبببث 
واح لببب ها مبببن أهبببم المراحببب ، فبببب ون وجبببو  مفبببشلة، فبببال حاجبببة للبحبببث عبببن لجاببببة 

عببا ة مببن للاسبباؤالت. وهببو لببلس بالعمبب  البسببلط أو السببا ، لذ ال اخلببو هببذ  المرحلببة 
الابعوبة والحلببرة مبن جاتبب  الطالب  فببي اخالبار المفببشلة المتاسببة، شمببا الاخلبو مببن 
الةل  ألتاا اساغر  وقاًا أطو  مما شان ل ته الطال . وفي م ب  البك الحباالت الابي 
لاسببر  فلاببا الطالبب  فببي اخالببار موضببو  بح ببه، ش لببرًا مببا لغلببر  أش ببر مببن مببرة، حاببإ 

   للله في التاالة هو األتس .   لةات  بأن الموضو  الذي اوا

هتاك مفاهلمم وااورات خاطةة عن البحث أو الرسبالة العلملبة لب ى الببعض مبن    
الطلبببة، خااببة فببي ال راسببات العللببا. فمببتام مببن لببرى البحببث مجببر  اجملبب  بلاتببات 
ومعلومبببات، فلأخبببذ  الحمببباس فبببي اجملببب  شملبببات شبلبببرة متابببا، ولعاةببب  أن الخلاببباا 

بحببث أو الرسببالة، وذلببك  ون ان لشببون ل لببه ااببور واضببح للمفببشلة وات لماببا هببو ال
الاببي لةببوم علببإ أساسبباا بجمبب  هببذ  المعلومببات. ومببتام مببن لببرى أن البحببث مجببر  
اسببباخ ام أ وات ووسببباة  فبببي الةلببباس لجمببب  بلاتبببات عببب   معبببلن مبببن االخاببببارات أو 

اةله وللسبت االسافااءات وغلرها من المةاللس، ولغل  عبتام أتابا أ وات للبحبث ووسب
غالاه، واتاا مبا لبم ابرابط فبي افشلبر الباحبث بأهب ال البحبث أو مفبشلاه اشبون فاقب ة 

 للةلمة.
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لببإ     حةلةببة أن البحببث العلمببي لحاببا  مببن جاتبب  الباحببث للببإ جمبب  معلومببات، واخ
حابباةلات، ولشببن البحببث  اسبباخ ام أ وات ووسبباة  للةلبباس للحاببو  علببإ بلاتببات واخ

لتبه فشبر واخطبلط، وعمب  ذشبي بةاب  الوابو  للبإ العلمي أفم  من ذلك وأعمب . 
تابباةج واعملمببات لو بب  فببي اببحااا بالتسبببة لمفببشلة معلتببة، ومببا لببم لاببوافر للبحببث 
مفببشلة واضبببحة معلتبببة، فبببإن شببب  عمببب  لةببوم ببببه الباحبببث سبببول لشبببون مفبببشوشًا فبببي 

 قلماه، وشلل لمشن ااور قلام بتاء معلن علإ أساس غلر سللم؟  
 ة للبحث:مصادر الحصول على مشكل

 التخصص الدراسي:  -1
لن الاخاببص ال راسببي العلمببي لببوفر للباحببث خبببرة بالمعرفببة واعتجببازات العلملببة    

فببي مجببا  اخااببه، شمببا لسبباع   للببإ حبب  شبلببر ابببلن مفببشالاه واحلللاببا، ومعرفببة 
المفببشالت الاببي سببب  لبحببوث معلتببة اتاولاببا بال راسببة والبحببث، والمفببشالت األخببرى 

جا  والاي ما زالبت احابا  للبإ جابو  علملبة ل راسبااا. وشلمبا ااابفت الةاةمة في الم
هذ  الخبرة بالعم  والفمو  في تفس الوقبت، شلمبا سباع ت الباحبث علبإ فابم مجبا  
هببذ  المفببشالت وأبعا هببا المخالفببة، واببوفر م بب  هببذا الفاببم ضببروري ولببه قلماببه فببي 

 اخالار المفشلة واح ل ها.

 برامج الدراسات العليا:  -2

اببوفر مع ببم الجامعببات لطلبااببا البحببوث فلاببا بببرامج  راسببلة ماة مببة لبب رس فلاببا     
الطلببببة بعبببض المةبببررات والموضبببوعات الابببي ابببزو هم بخببببرات الزمبببة فبببي لعببب ا هم 
لمرحلببة البحببث. وبعببض ال راسببات لسبباغر  سببتة  راسببلة شاملببة بعبب  حاببولام علببإ 

بعضباا انخبر قب  لسباغر  فابرة ال رجة الجامعلة األولإ واسجللام لل راسات العللا، و 
 راسبببلة أطبببو ، وهبببي مبببا اسبببمإ عبببا ة بال راسبببات العللبببا الامال لبببة للحابببو  علبببإ 
الماجسبببالر. وهتببباك ألضبببًا حلةبببات ال راسبببات العللبببا أو )السبببمتار( الابببي لفبببارك فلابببا 
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طلبة الماجسالر وال شاورا  وافام  هذ  البرامج علإ تفاطات ماع  ة وماتوعبة ابزو  
لببة علملببة متاسبببة ال اةااببر فاةبب ااا للطالبب  علببإ مرحلببة اخالببار مفببشلة الطلبببة بخلف

تما اما  لافل   في البحث ششب  وفبي جملب  مراحلبه. ولب رس  معلتة للبحث فحس ، واخ
الطلببببة فضببباًل عبببن مبببوا  اخاابببام بعبببض المبببوا  ال راسبببلة المسببباع ة شاعحاببباء، 

وث المةارحبببببة، ومتببببباهج البحبببببث، والةلببببباس والاةبببببولم، واشلبببببلفام بوضببببب  خطبببببط للبحببببب
ومتاقفبببببببااا واةولمابببببببا مبببببببن جاتببببببب  األسبببببببااذة وزمالةابببببببم المفبببببببارشلن فبببببببي حلةبببببببات 

 السمتار..وغلر ذلك مما لتمي خبرات الطلبة في مجا  البحث العلمي.

 الخبرة العمللة وحساسلة الباحث: -3

الخبببببرة العمللببببة شالعمبببب  الملبببب اتي الاربببببوي مبببب اًل لفاببببرة شافلببببة، لاببببا أهملااببببا فببببي    
بعض المشفالت الملحة الموجو ة في واق  المل ان، واحاا  للبإ  راسبات  اساشفال

للاواببب  للبببإ حلبببو  علملبببة لابببا. وم ببب  هبببذ  الخببببرة قببب  اسببباع  فبببي الاعبببرل علبببإ 
 مفشالت لاع  أن لاعرل عللاا عن طرل  ماا ر اخرى. 

ما لن المفشلة الاي لخاارها الباحث بتفسه في ضوء خبراه العمللة المل اتلة ش لرا    
اشبببون لابببا أهملبببة عتببب  الباحبببث، ومبببن تاحلبببة أخبببرى، فش لبببرا مبببا لالحببب  علبببإ طلببببة 
االبحبباث حبب ل ي الاخببر ، والببذلن ال ااببوفر لبب لام خبببرة لعمبب  الملبب اتي االلاجبباء للببإ 
األسبببااذة المفبببرفلن علبببلام لشبببي لخاببباروا لابببم موضبببوعات أو لحببب  وا لابببم مفبببشالت 

م حباولوا أش بر مبن مبرة، ولشبن لبب و لابم معلتة لمشن لام  راسااا، ولبررون ذلك ببأتا
أن المل ان ق  خال من المفشالت الاي االح لل راسة. وهو بال فك اعاةا  خباطيء 

 أساسه الت رة الضلةة لح و  لخبرااام العمللة.

والخبببرة العمللببة شغلرهببا مببن الماببا ر، هببي للسببت المابب ر الوحلبب  للواببو  للببإ    
رابطبببة بجملببب  المابببا ر األخبببرى ماشاملبببة، مفبببشالت للبحبببث، وخببببرات الباحبببث الم
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ولعببزز بعضبباا بعضببا. وفضبباًل عببن ذلببك، فببإن الحساسببلة للمفببشالت، والةبب رة علببإ 
ل راشاا، والامللز بلن الابام متابا واألقب  أهملبة احابا  مبن جاتب  الباحبث للبإ عةللبة 
 لة ببة تاقبب ة، وباببلرة تافبب ة. والبب لل  علبببإ ذلببك، أن هتبباك افببرا ًا لاببوفر لبب لام خببببرة

مل اتلة لستوات طوللة في مجا  عملام، ورغم ذلك ال ااوافر ل لام الة رة علإ رؤلبة 
 بعض المفشالت الاي لعاتي متاا المل ان الذي لعملون فله.

وعلإ افاراض أن طال  ال راسات العللبا اابوافر ل لبه م ب  هبذ  الةب رة، فإتبه لفبارط   
رس للحاببببو  علببببإ  رجببببة فببببي اسببببجلله فببببي ال راسببببات العللببببا فببببي الاربلببببة الببببذي لبببب 

الماجسالر أو ال شاورا  أن لشون ق  مارس الا رلس لفارة ااراوا مبن سبتالن للبإ أربب  
 ستوات. 

والواق  أن م   هذ  الفارة افل  شما ر مبافر لمشن أن لساةي من طال  البحث    
بعببض المفببشالت الواقعلببة. فشبب  مبب رس لواجببه مفببشالت لوملببة  اخبب  حجببرة ال راسببة 

اببرابط بمببا ل رسببه مببن مةببررات وموضببوعات، ولمبباذا ل رسبباا، وشلببل لرفبب  وخارجاببا 
مبببن شفالبببة ا رلسببباا. لن الاغلبببرات االجاماعلبببة والعلملبببة والاشتولوجلبببة ومطالبابببا مبببن 
الاعللم الم رسي اأاي بمفشالت ج ل ة اخلب  فرابًا ج لب ة للبحبث الارببوي، شمبا هبو 

لح ل ببببة شببببأفالم الالفزلببببون وانالت الحببببا  بالتسبببببة السبببباخ ام الاشتولوجلببببا الاعللملببببة ا
والوسبباة  الاعللملببة الح ل ببة، والاعلببلم البرامجي..وغلرهببا. هتالببك الحاجببة للببإ بحببوث 
علملة ح ل ة في مل ان الاربلة وعلم التفس الاربوي لةوم عللاا اطولر الاعللم وت مبه 

 وأساللبة، وارابط بواق  الاعللم ومساةبله.

 السابةة والجارلة: ال راسات المسحلة للبحوث  -4

ال راسببة الاحللللببة والتاقبب ة للبحببوث السببابةة أو ملخابباااا وتااةجاببا المتفببورة لمشببن   
أن اشفببل للطالبب  عببن تببواحي تةببص معلتببة فببي ال راسببات السببابةة والاببي مببا زالببت 
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احاببا  للببإ لجببراء بحببوث حولاببا، وشببذلك افلبب  فببي تببواا أخببرى ش لببرة متاببا أتاببا اببزو  
رلببات وفببروض وافسببلرات معلتببة قبب  اسبباع  الطالبب  علببإ اح لبب  الباحببث بأفشببار وت 

أبعا  المفشلة الاي لبحث فلاا، شما اعرفه علإ أتوا  من ااملمات البحوث وطبر  
وأسالل  ماع  ة وماتوعة في البحث لمشن أن لفل  متاا في بح ه. لن ش لبرا مبن هبذ  

معلتببة اببرابط البحببوث افببام  فببي تاالااببا علببإ اواببلات ومةارحببات بببإجراء بحببوث 
 بمفشلة البحث أو المل ان عامة.

لن معرفة الطال  بالبحوث الجارلة في المل ان وااجاهاااا افل  في الاواب  للبإ     
مفشالت معلتة االح للبحث وفي مت  اشبرار اخالبار الطالب  لمفبشلة سبب   راسبااا 

  وااببببوافر لاببببا شفالببببة مببببن األ لببببة والحةبببباة . وفببببي بعببببض الحبببباالت اتااببببي الرسبببباة
واألطارلح بتااةج غلر قاطعة مؤش ة، وذلك بسب  قلة اوافر البلاتات أو الضعل في 
لمشاتلببة الباحببث خااببة المبابب يء علببإ احلللاببا أو الواببو  للببإ م بب  هببذ  التابباةج. 
وقب  اتااببي بعببض الرسبباة  العلملبة بتابباةج مؤشبب ة ولشتاببا مبن تاحلببة أخببرى اةببوم علببإ 

فببرا  البحببث اببغلرة جبب ًا، ال ام بب  مجامبب  أسبباس بلاتببات محبب و ة شببأن اشببون علتببة أ
البحبببث. ولمشبببن فبببي م ببب  هبببذ  الحببباالت لجبببراء بحبببوث اسببباخ م فلابببا علتبببات شبلبببرة 
ومم لببة للببإ حبب  شبلببر لمجامعاببا األاببلي بةابب  الواببو  للببإ تابباةج اسببمح بببالاعملم 
وباطبلةبببات واسبببعة لابببا أهملاابببا فبببي الملببب ان الارببببوي. ولسببباطل  الطالببب  اسببباعارااا 

، لمشن أن لح   الطال  تسخًا من رساة  الماجسبالر والب شاورا  فبي مشاببات وقراءااا
الشللبات أو الجامعببات. لذ احبباف  الجامعببات بتسبخ للرسبباة  العلملببة، شببذلك المجببالت 
العلملببة العربلببة واألجتبلببة الاببي اتفببر ملخاببات للرسبباة  واالطببارلح. واللببوم أابببح 

حببوث مببن خببال  األتارتببت، والمراسببلة مااحببًا للطلبببة الحاببو  علببإ ش لببر مببن هببذ  الب
 م  الجامعات للحاو  علإ ما لساج  من بحوث و راسات علملة.

 برتامج قراءة وت رة تاق ة :-5



 ليسانس األولى.السنة ................................................العلمي.مقياس: منهجية البحث  
 

58 

 

لتبغبي أن لب رك الطالب  الباحبث متبذ ب البة الاحاقبه بال راسبة أهملبة الةبراءة التاقب ة    
األطببببارلح فببببي اشولتببببه شباحببببث. وافببببم  هببببذ  الةببببراءة للببببإ جاتبببب  قراءاببببه للرسبببباة  و 

وملخابباااا شابب  المراجبب  العلملببة، وشابب  ال ةافببة العامببة الاببي اببوفر لببه خاببوبة فببي 
الخبرة عرلضة وعملةة في تفس الوقت. وال فك أن شفالة الخلفلبة الخبراالبة ضبرورلة 
للطالببب  وبببباألخص فبببي مرحلبببة البحبببث عبببن مفبببشلة معلتبببة للبحبببث والمفبببارشة فبببي 

 عا ة في حلةات أو السمتار.  المتاقفات التاق ة الم مرة الاي ا ور

لن اابببا  االسببلو  التاقبب  فببي الافشلببر والةببراءة والمتاقفببة أمببر لتبغببي لشبب  طالبب     
باحببببث أن لحببببرص عللببببه، وببببباالخص المبابببب يء، ففببببي قببببراءة ال راسببببات والمةبببباالت 
والموضببوعات فببي المراجبب  الاربولببة والتفسببلة، وفببي االسبباما  للببإ آراء ومالح ببات 

عرض األفشار ومتاقفة مةارحات البحوث في حلةبات السبمتار لتبغبي األسااذة، وفي 
أن ل ق  فلاا الباحث، ولافحااا ولزن ولة رها، وفي تفس الوقت لتبغي أال لضبجر 
مبببن وجاببببات الت بببر األخببببرى المخالفبببة لوجاببببة ت ببببر  حبببلن لتبببباقش خطبببة بح ببببه مبببب  

 فشلة بح ه.األسااذة وزمالةه، الك المتاقفات افل   في الاوا  لاح ي أفض  لم

ولتاببح الطالبب  بببأن لحبباف  بمببذشرات مت مببة لسببج  فلاببا المالح ببات واألفشببار    
الماالة بالموضو  الذي لرلب  البحبث فلبه سبواء شاتبت متب ةبة مبن افشلبر  زاساةاباةه 
الببذااي، أو مسبباةاة مببن قراءااببه أو مببن محاضببرات األسببااذة أو االسافببارات العلملببة 

الح ات المسجلة من قب  الطالب  افلب   اشبون بخاوص موضو  بح ه. لن الك الم
احبت لبب   باسببامرار لشبي لفحابباا ولببامعن فلابا، وهببي ش لببرا مبا اسببا لر ل لببه الافشلببر 

 التاق  والاةاي العةلي واوحي للله بافشار وااجاهات ج ل ة افل   في بح ه.
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 شروط اختيار المشكلة وتحديدها -

اابببا مبببن جاتببب  الطالببب  الباحبببث قبببب  هتالبببك اعاببببارات أو فبببروط ال بببب  مبببن مراعا 
 اخالار  مفشلة متاسبة للبحث. وهي شاناي :

 حداثة المشكلة-2

وابببببرابط بح ا بببببة المفبببببشلة خاببببباةص معلتبببببة م ببببب  الجببببب ة، واألاببببببالة             
بمعتبببإ أن اشبببون المفبببشلة ج لببب ة ومباشبببرة لبببم لسبببب   راسبببااا مبببن جاتببب   ،واالباشبببار

الةببب رات والخاببباةص العةللبببة للباحبببث مبببن بببباح لن آخبببرلن. وممبببا لسببباع  فبببي ذلبببك 
تاحلبببة، والمسبببح الفبببام  لل راسبببات والبحبببوث السبببابةة مبببن تاحلبببة أخبببرى. ولمشبببن أن 
لبببرابط بح ا بببة المفبببشلة ألضبببا ح ا بببة البلاتبببات واألسبببالل  واأل وات المسببباخ مة فبببي 
ذا شاتببت هببذ  االعابببارات لاببا أهملااببا عتبب  اخالببار مفببشلة بحببث محبب  ة،   راسببااا. واخ

ال لعتبببي أن جملببب  المفبببشالت الابببي سبببب  بح ابببا لبببم اعببب  جببب لرة بال راسبببة مبببرة  فبببذلك
أخرى، ففي ضوء الاطورات المعرفلة وال ةافلة والاطبورات فبي أسبالل  وأ وات البحبث 
لعاببببر اشبببرار بعبببض البحبببوث السبببابةة باسببباخ ام اابببملمات وأسبببالل  وأ وات ج لببب ة 

 للبحث من األعما  ذات الةلمة العلملة.

 ة والةلمة العلملة للمفشلةاألهمل-0

لن قلمة مفبشلة البحبث اشمبن مبن أهملاابا والفاةب ة مبن  راسباااا. علبإ الباحبث أن   
لأخذ بت ر االعابار أن اضلل تااةج بحث فلةًا ج ل ًا الإ المعرفة العلملة الحاللبة، 

ان أو اأ لرها في اطولر الممارسات والاطبلةات الاربولة المعمبو  بابا حاللبًا فبي الملب 

 : شروط إختيار المشكلة و تحديدهاخامسةالمحاضرة ال
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الاربوي. وشذلك لن شان هتباك فبيء ج لب  فبي البحبث ال لجعلبه مجبر  ابورة مشبررة 
ن شببان المجببا  العلمببي لحاببا  فعبباًل للببإ  راسببات مببن هببذا  لبحببوث وتابباةج سببابةة، واخ
ن شاتببت اوجبب  فجببوات وتببواحي تةببص معلتببة فببي المعرفببة  التببو  الببذي لبحببث فلببه، واخ

 اشما  هذا التةص.المحةةة واطبلةاااا، أو للزم لجراء بحوث الس

المل ان الاربوي لحاا  للبإ بحبوث ذات قلمبة بملا لتابا وأتواعابا المخالفبة، فاتباك    
م اًل عمللة أو اطبلةلة مبافرة. وهذا لاطل  أن ل رس الباحث المفشالت والاحب لات 
الموجببو ة فعبباًل فببي الواقبب  الاعللمببي، وأن لاوابب  للببإ تابباةج وقببرارات لاببا قلمااببا فببي 

ا الواقبب ، ورفبب  شفالببة العمللببة الاربولببة فببي أبعا هببا المخالفببة، فاتبباك مبب اًل احسببلن هببذ
حاجة للإ بحوث في مجاالت اطولر الشاا  الم رسبي، واسباخ ام الوسباة  الاعللملبة 
الح ل ببة، واطببولر الابب رلس والمةببررات ال راسببلة، وبببرامج اربلببة المبباعلم، وبحببوث فببي 

المسبببببباوى الاحاببببببللي للاالملببببببذ،  سببببببب  معالجببببببة المفببببببشالت ال راسببببببلة، شاتخفبببببباض
 ومفشالت الرسو  والاسر  والفاق  في الاعللم، ومفشالت أخرى..

 اهامام الباحث بموضو  أو مفشلة البحث-3

لن اهامببام الباحببث بالموضببو  أو مفببشلة البحببث الاببي لخاارهببا للبحببث مسببألة لاببا    
ارابببباط العمببب   أهملاابببا فبببي الةلبببام بالبحبببث والم بببابرة فبببي العمببب  حابببإ لامامبببه، فبببإن

باالهامبببام أو الملببب  لحةببب   افعلبببة أشببببر للعمببب  وشفالبببة فبببي ا اةبببه واحامببباالت أشببببر 
لاحةل  التجاا، ولاطل  هذا من الطال  أن لسأ  تفسه لن شاتت ل له ملو  و وافب  
حةلةة للبحث، أم مجر  رغببة فبي الةلبام ببأي بحبث فبي سببل  الحابو  علبإ ال رجبة 

من امالازات أ بلبة وما لبة، حابإ لبو شبان موضبو  البحبث العلملة، وما لارا  عللاا 
للسبببت لبببه  رجبببة أهملبببة شافلبببة. ولجببب  أن ال لخلبببط الطالببب  ببببلن االهامبببام بمفبببشلة 
معلتة، وبلن الرغبة الةاةمة علإ الاحلز للواو  للإ تالجبة أو لجاببة معلتبة لمفبشلة 

تمبا البحث، فال لخاار م اًل مفشلة لبحبث لاب ل للبإ  عبم وجابة ت بر لبه ما حلبزة، واخ
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لخاار مفشلة لمل  للإ  راسااا ب اف  البحث واعلبم أسسبه ومااراابه، وأن لابوخإ فبي 
البحبث ال قبة والموضببوعلة واألماتبة العلملبة فببي جمب  البلاتبات والواببو  للبإ التابباةج 
وافسلرها  ون أي احلبز وبابرل الت بر عمبا لذا جباءت هبذ  التاباةج م عمبة لوجابة 

 للتااةج الاي شان لاوقعاا.ت ر  أو مخالفة لاا، أو 

 شفالة الخبرة والة رة علإ بحث المفشلة-4

ال ببب  أن ااببوافر للطالبب  الباحببث شفالببة مببن الخبببرة الاببي الببزم لبحببث المفببشلة الاببي   
لببإ المعرفببة بالماببارات الاببي لحاببا  لللاببا، وفببي أي التببواحي. ففببي بعببض  لخاارهببا. واخ

ث، وبعبب  أن لةطبب  فببي اتفلببذ  جببزءًا الحبباالت قبب  لخاببار الطالبب  موضببوعا معلتببا للبحبب
شبلرًا، لشافل أن خبراه الاربولة عن هذا الموضو  للسبت شافلبة بالةب ر البذي امشتبه 
من لامامه بالاورة الجل ة. وفي بعض الحاالت ق  لشافبل الطالب  أتبه بحاجبة للبإ 
 اعلم ماارات لحااةلة معلتة امشته من اتاو  البلاتات ومعالجااا لحاباةلا وافسبلرها

علبببإ أسببباس لحاببباةي سبببللم، وم ببب  هبببذ  الحببباالت لتبغبببي للطالببب  أن لراعلابببا قبببب  
اح ل   لمفشلة البحث، وأن لعمب  علبإ احةلب  مزلب  مبن الباعلم ي هبذ  التبواحي بمبا 

 لمشته من بح اا بالاورة المرضلة.

 اوافر البلاتات وماا رها-5

أمر في غالبة األهملبة  لن الافشلر في م ى شفالة البلاتات الاي لحاا  لللاا البحث  
فببي مرحلببة اخالببار المفببشلة واح لبب ها، وذلببك ألن اببعوبة الحاببو  علببإ البلاتببات 
الالزمة، أو االفاةار للإ شفالاابا لبؤ ي بطبلعبة الحبا  للبإ اسباحالة أو ابعوبة اتفلبذ 
خطة البحث. وق  لغل  عن الباحث المبا يء ابعوبات ومحب  ات ابرابط بةلبة وفبرة 

و بو  بابحااا، أو  قاابا وموضبوعلة وابحة أسبالل  الحابو  ماا ر البلاتبات وال
عللاببا، أو لمحبب  ات البعبب  المشبباتي، حلببث ال لسبباطل  الطالبب  الحاببو  عللابببا لال 
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عبببن طرلببب  االراحبببا  للحابببو  عللابببا مبببن مابببا رها البعلببب ة مشاتلبببا، أو ابببعوبات 
أو  اببببرابط باعابببببارات أمتلببببة..، أو موضببببوعات ااسببببم بالحساسببببلة ال لتلببببة أو الخةلببببة

االجاماعلببة..وفي م بب  هببذ  الحبباالت علببإ الباحببث أن لحبب   لمشاتااببه الاببي ااببلح لببه 
 الاحرك والاارل لاحةل  بح ه.

 االفرال، الوقت، الاشلفة وعوام  أخرى-6

علإ الطال  أن لاخذ بت بر االعاببار اخالبار موضبو  لسبا  أن لجب  لبه اعفبرال   
هتباك عب ة اعاببارات لمشبن أن لت ببر العلمبي المتاسب  فبي الشللبة الابي لبب رس فلابا. و 

لللاا الطال  في اخالار  لألسااذ المفرل علإ بح ه، متاا وجبو  الاخابص البالزم، 
وموافةة المفرل علإ موضو  البحث، وعلإ اعفرال. وأن ال لشون المفرل مب ةاًل 
بعببب   شبلبببر مبببن البحبببوث الابببي لفبببرل عللابببا فبببي تفبببس الوقبببت، أو بجببب و  مبببز حم 

ذلببك مببن األعمببا  والماببام الاببي لةببوم باببا واحبب  مببن فببرص حاببو  للابب رلس، وغلببر 
 الطال  علإ وقت شال لالفرال.

وهتالببك عامبب  الوقببت، فببال ببب  أن لراعلببه الطالبب  عتبب  اخالببار  لموضببو  بح ببه، فببال   
لخاار موضوعا موس  مافرعًا، لحاا  للإ فارة طوللة للبحث فله واتجاز . وش لر من 

ة للبحببث، وسببرعان مببا لابببلن بعبب  متاقفبباه مبب  األسببااذة الطلبببة لخاببار موضببوعا معلتبب
الماخااببلن ومببن خببال  عرضببه فببي حلةببات السببمتار أتببه لحاببا  للببإ وقببت أطببو  
بش لبببر ممبببا اابببور، لبببذلك لتابببح باخالبببار موضبببوعات ااتاسببب  مببب  الوقبببت الماببباا 
 لل راسة. وم   هذا االعابار مام للطلبة المح  لن بفارة زمتلة معلتبة التجباز بحبو ام

شطلببببببة البع بببببات والمبببببتح ال راسبببببلة، وطلببببببة ال راسبببببات العللبببببا خاابببببة فبببببي مرحلبببببة 
 الماجسالر. 
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لبإ أي     شذلك لتبغي أن لراعي الطال  الاشاللل الاي لحاا  لللابا اتفلبذ البحبث، واخ
مبب ى لمشببن أن لوفرهببا فببي حبب و  لمشاتااببه الما لببة المااحببة. فبببعض ال راسببات احاببا  

سبببببامارات االسببببافااءات واالخاببببببارات والمةببببباللس، للببببإ طباعبببببة وتسبببببخ الش لببببر مبببببن ا
لببإ اتاةبباالت وسببفرلات لمتبباط  ماعبب  ة وبعلبب ة  وماطلبببات لجببراء الاجببار  العلملببة، واخ
لاطبلةاا، وجم  البلاتات الالزمة للبحث. وما لم لة ر الباحث علإ اشلفة البحث مبن 

اتفلذ البحث الب الة، ولوفر ماا ر الحاو  عللاا، فسلواجه اعوبات ش لرة اعط  
امامبببه علبببإ التحبببو البببذي رسبببمه، وفبببي حببباالت ش لبببرة لضبببطر الطالببب  للبببإ اعببب ل   واخ

 موضوعه أش ر من مرة، أو حاإ اغللر  بسب  الك الاعوبات. 

شمبببا وهتالبببك عوامببب  أخبببرى لجببب  مراعااابببا ااعلببب  ب بببرول الباحبببث الفخابببلة،   
ةبات الرسبملة مبن والماتلبة، والابحلة، ومبا لاعلب  بالحابو  علبإ الاسبالالت والمواف

 قب  الجاات أو المؤسسات الاي سلاعام  معاا عجراء البحث، وغلر ذلك..
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 :هخطة البحث وخطوات  -

قب  أن لض  الباحث خطة البحبث، والخطبوات الابي سبلابعاا بالافابل ،            
لشون ق  اأش  من اح لب  مفبشلة البحبث بفبش  تاباةي، ومبن لمشاتلبة بح ابا. وافبام  

طة البحث علإ ما سلةوم به الباحبث مبن لجبراءات، وخطبوات محب  ة لعامب ها فبي خ
ارالببب  واسلسببب  بح بببه، وهبببي خطبببة مب ةلبببة احابببا  للبببإ افشلبببر وتفببباذ رؤلبببة للمفبببشلة 
ومجالابببا وأهملاابببا، وقببب رة علبببإ رسبببم لطبببار عبببام، واسببباعما  أسبببالل  متاجلبببة وفتلبببة 

وبة ر ما اسات  الخطة للإ م   ل راسة المفشلة، والاوا  للإ قرارات أو حلو  لاا. 
هبببذ  الةببب رات واألسبببالل ، ابببأاي فبببي ابببورة واضبببحة و قلةبببة ومت مبببة. وهبببذا لسببباع  
الطال  الباحث علإ حسن متاقفااا واوضلحاا واتفلبذها. ومب  ذلبك، فإتبه قب  لب خ  
اعببب لالت واغللبببرات معلتبببة علبببإ الخطبببة المةارحبببة فبببي ضبببوء مبببا لتب ببب  مبببن أفشبببار 

لتة خال  متاقفااا وال راسة التاق ة لاا من جات  األسبااذة ومالح ات واوجلاات مع
والببزمالء خبببال  حلةببات السبببمتار. وعلبببإ الباحببث أن لشبببون ابببورا، وال لضبببجر مبببن 
األفشببار والمالح ببات حاببإ لببو شاتببت مخالفببة لوجاببة ت ببر ، ألن البب اف  األساسببي لاببا 

ا لشفبب  هببو أن اشببون الخطببة واضببحة، وموضببوعلة، مت مببة، وعلملببة اأخببذ بت ببر مبب
-احةل  هذ  الخواص عت  لعا ة ات لماا. وافام  خطة البحث علإ عتوان البحث

-حببب و  البحبببث-أهملبببة البحبببث-مفبببشلة البحبببث-المة مبببة أو الامالببب  لمفبببشلة البحبببث
الطرلةبة أو خطبوات البحبث -اح ل  المابطلحات-الاغة الفرضلات-أه ال البحث

 وأساللبه وأ وااه. وستااولاا في اناي:
لجببباز عبببن    :ان البحـــثعنـــو -اوالا  لشببب  بحبببث عتبببوان معبببلن لعببببر ب قبببة ووضبببوا واخ

الماغلرات المرا   راسااا ومجا  ال راسة، ولمشن من خالله فام وجو  مفشلة ما. وال 
لةاببب  ببببالعتوان أن لشبببون ابببلاغة للمفبببشلة، ألن طبلعبببة العبببرض للمفبببشلة وأسبببلو  

 : خطة البحث ا وخطواتهسادسةالمحاضرة ال
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  مراعاااببا مببن جاتبب  اببلاغااا لخالببل عببن عتببوان البحببث. وهتبباك اعابببارات لجبب
 الباحث في شاابة البحث وشاناي:

 أن لح   العتوان مل ان المفشلة اح ل ًا  قلةاً -2

أن لشبون العتببوان واضبحًا ومببوجزًا ووابفي ب رجببة شافلبة اسببمح باابتلل ال راسببة -0
 في فةااا المتاسبة.

 راسبة أن لام اجت  الشلمات المشررة، والاي ال ضرورة لاا م   ) راسة في( أو _-3
 احللللة_ وشذلك اجت  أن اشون العبارات تاقاة أو مضللة .

 أن اخ م األسماء الاي ار  في العتوان شموجاات ابلن وجاة البحث.-4

 أن اوض  الشلمات األساسلة في ب الة عبارة العتوان.-5
 :ثانياا: مقدمة البحث

لجباز للبإ الشااببات والبحبوث ق  لض  الباحث مة مة اما  للبحث، ولفبلر فلابا بإ   
السابةة موضحًا الالة بلتاا وببلن الموضبو  الحبالي البذي لبروم البحبث فلبه. ولمشبن 
أن لوضح بعض األفشار والمفاهلم األساسلة ذات ال اللة بالتسبة لبح ه. شذلك لمشن 
أن لوضح في المة مة بعض ال غرات والمفشالت الملحة الةاةمة في المجبا  الارببوي 

 فسي، والاي احاا  للإ حلو  وقرارات اسات  للإ بحوث علملة.أو الت
 :ٍ  ثالثاا: صياغة المشكلة وتحديدها

لتبغببي أن اابباغ مفببشلة البحببث بوضببوا، ولببذشر الباحببث فببي المفببشلة مببا لاعلبب     
بالسبببلبلات أو ال غبببرات الابببي اببب ور حبببو  المفبببشلة، ومسبببات ًا للبببإ أ بلبببات، و راسبببات 
سببابةة، وآراء مت ببرلن ومفشرلن..وقبب  ال لجبب  مببا لسببت  مببا لاطببر  لببه بفببش  مبافببر، 
فلضببب  مفبببشلة البحبببث بابببلغة اسببباؤالت. ولاطلببب  هبببذا مبببن جاتببب  الباحبببث اخالبببار 
األلفا  والماطلحات لعبارات المفشلة أو الاساؤالت الاي لطرحاا بحلبث اعببر ب قبة 
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وقب  اشبون مفبشلة البحبث موسبعة لذا عن طبلعبة األفبرا  المبرا  اجبراء ال راسبة عبتام. 
 اضمتت افاال  ش لرة، أو مخاارة عت ما ااح   باساؤالت.

 :  رابعاا: أهمية البحث
لبلن الباحث في هذ  الفةرة م ى أهملة ال راسة الحاللة والحاجبة لللابا فبي ملب ان     

لبببة الماغلبببرات المبببرا  ومجبببا  البحبببث. ولبببذشر الباحبببث فلابببا شببب  مبببا لببببرز قلمبببة وأهم
البحببث فلاببا مببن التاحلببة الاربولببة أو التفسببلة، شاألهملببة مببن  راسببة الافشلببر، الببذشاء، 
الاحاببل  ال راسببي، الةلبب .. وأهملببة بببرامج اعللملببة أو اربولببة معلتببة..، ولمبباذا هببي 
مامببة، وبمبباذا اخبب م، شببذلك أهملببة الفةببة المسبباا فة بالبحببث، شببأن لشوتببوا طلبببة، أو 

و معلملن..ش  ذلك بحس  ما لاضمته عتبوان البحبث. ولفبلر الباحبث للبإ االملذ، أ
الت رلببببات، واأل بلببببات وال راسبببببات السببببابةة لن وجببببب ت الاببببي اهامبببببت ب راسببببة تفبببببس 

 الماغلرات شي ا عم اهملة ال راسة.
 : خامساا: أهداف البحث

اا علبإ مببا لببروم لحب   الباحببث أهبب ال البحبث ب قببة ووضببوا. ولعامب  فببي اببلاغا   
للجا   فعالد، أو احةلةه من خال  البحبث ال أش بر وال أقب . ولمشبن أن لضب  الباحبث 
هببب فًا واحببب ًا أو عببب ة أهببب ال بحسببب  ماطلببببات ال راسبببة ومبببا ااضبببمته مبببن ماغلبببرات، 
والوقت المااا لبه، فةب  ااضبمن ال راسبة اسباخرا  تاباةج لعب ة ماغلبرات، والفبرو  ببلن 

 لما اع  ت الماغلرات، اع  ت األه ال، وااسعت ال راسة.الفةات، ومةارتات..وش
 :  : فرضيات البحثسادساا 

الفرضلة هي افسلر أو ح  مؤقت محام  للمفشلة، أو لجابة مؤقاة عبن الاسباؤ     
الذي لاطل  االجابة عته من خال  البحث. ولشبن هبذ  الفرضبلة احابا  للبإ الاحةب  

ا واخ بااابببببا، أو ل حاضببببباا ورفضببببباا. وللفرضبببببلة الجلببببب ة متابببببا، والاأشببببب  مبببببن ابببببحاا
 خااةص معلتة وهي شاناي :
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أن اشبببون ماسبببةة مببب  الحةببباة  المعروفبببة سبببواء شاتبببت بحو بببًا أو ت رلبببات علملبببة. -2
بمعتإ أن لض  الباحث الفرضلة الاي ال ااتاقض م  المعطلات السابةة الاي ق مت 

ر  اخمبببلن، ولشتابببا تفببباذ رؤلبببة مبببن قبببب  مت بببرلن أو بببباح لن. فالفرضبببلة للسبببت مجببب
واخمبلن ذشبي لسببات  للبإ شفالببة الحةباة  والخببرة حاببإ اشبون للفرضببلة  الالاابا. وفببي 
ش لر من مجاالت  راسة السبلوك لحابا  الباحبث للبإ لجبراء  راسبة لسباطالعلة أوللبة 
محبب و ة للحاببو  علببإ بلاتببات اسبباع   فببي اببلاغة فرضببلة ذات  اللببة. ولمشببن أن 

سلوبلن، لمبا أن اشبون الفرضبلة ابفرلة، بمعتبإ محالب ة، أو اشبون اااغ الفرضلة بأ
ماجه. ففي حالة أن اشون الفرضبلة ابفرلة لفابرض الباحبث أن ال اوجب  فبرو  ذات 
 اللة لحااةلة بلن ما لفارضه والتالجة الاي لحاب  عللابا. أمبا فبي حالبة أن اشبون 

. ولعامببب  وضببب  الفرضبببلة ماجابببة، فلفابببرض وجبببو  الفبببرو  ذات ال اللبببة اعحاببباةلة
الفرضلة المتاسببة ابفرلة أو ماجابة علبإ مبا لابوافر مبن بلاتبات سبابةة مؤشب ة اب عم 

 فرضلاه مب ةلًا قب  لجراء بح ه. 
 : سابعاا: حدود البحث

علإ الباحث أن لشون علإ  رالبة اامبة بحب و  وملب ان بح به، فلبذشر حب و  البحبث   
لبحبث، والمشاتلبة والزماتلبة والماغلبرات المبرا  البحبث البفرلة، وهبم الفةبة المسباا فة با

 فلاا  ون غلرها.
 :ثامناا: تحديد مصطلحات البحث

ولةا  باا الك الاي ار  في عتبوان البحبث. والمابطلح العلمبي لابألل مبن أش بر    
 لتاد ج ل ًا. من مفر ة افلر للإ ماغلر ما، للفش  الغة واح ة ام   مفاومًا مع

لةبببوم الباحبببث باعرلبببل شببب  ماغلبببر أو مابببطلح ور  فبببي العتبببوان شببب  علبببإ حببب ة.    
ولسببباعرض الباحبببث مبببا ور  مبببن اعرلفبببات مبببن قبببب  مت بببرلن، وبببباح لن فبببي  راسبببات 
سبببابةة قببب  وضبببعوا اعرلفبببات مسببببةًا، ولابتبببإ اعرلفبببًا معلتبببًا مبببن بلتابببا لن شبببان متاسببببًا 
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فببًا ج لبب ًا مسبباتبطًا معلتببة لن شاتببت الاعرلفببات لبح ببه، وقبب  لضبب  الباحببث بتفسببه اعرل
 السابةة غلر متاسبة لبح ه الحالي.

وعلببإ الباحببث أن لسبباعرض الاعرلفببات بحسبب  األسبببةلة الزمتلببة لشبب  متاببا حاببإ     
البببذي لاطبببر  لبببه فبببي بح بببه. ولفلببب  اسببباعراض الاعرلفبببات  ور  للماغلبببرآخبببر اعرلبببل 

مببا امببت  راسبباه لماغلببر بح ببه، ولالحبب  السببابةة فببي أن اابببح لبب ى الباح ببة خبببرة فل
الابالن أو الاواف  بلن ش  متاا، وق  لساتبط اعرلفًا اوافةلًا من جملعاا، أو بعل ًا للإ 

 ح  ما عن ش  ما سب  مالةمًا لبح ه.
 : تاسعاا: اإلطار النظري

بح ببه، ذلببك فببي  ال ببب  للباحببث أن لاطببر  لألسببس الت رلببة الاببي ااتبباو  ماغلببرات  
اتبباو  الت رلببات أو وجاببات الت ببر الاببي افسببر الماغلببرات أو ال ببواهر أو الحبباالات، 
شمبببا لمشبببن أن لاتببباو  أ بلبببات فلسبببفلة، أو اجاماعلبببة واربولبببة و راسبببات سبببابةة. لن 
 راسة الت رلات والاطر  لللاا في البحث لببلن مب ى اطبال  الباحبث واسبافا اه متابا 

بح به، وافسبلر واوضبلح المفباهلم الماعلةبة بماغلبرات بح به، في اح ل  مل ان ومجبا  
ولمشن أن لابتإ ت رلة معلتة للسات  لللاا أو اوجه عمله متذ الب الة، فال لافبات ببه 

 الرأي بلن هذ  الت رلة أو الك، شما لعام ها في افسلر تااةج بح ه. 
 :  عاشراا: إجراءات البحث

 :ل البحثتحديد أساليب ووسائ
بعببب  أن لشبببون الباحبببث قببب  حببب   اعرلفبببًا متاسببببًا لماغلبببرات بح بببه، وحببب   أه افبببه،    

وطبلعببة  راسبباه ومتاجلااببا بحسبب  مببا لاطلبببه البحببث شببأن اشببون ال راسببة واببفلة، 
باخالببار األسببلو  المتاسبب  عجببراء  راسبباه،  اجرلبلببة. لةببوممسببحلة، أو اراباطلببة، أو 

والوسببباة  أو األسبببالل  المتاسببببة لجمببب  البلاتبببات مبببن االخاببببارات والمةببباللس، ولةبببوم 
الباحببث لمببا بإعبب ا ها أو بتاةاببا، أو اعامببا  أ اة معبب ة سببابةًا متاسبببة لبح ببه. وبعبب  أن 

ا و باااببا، لطببب  الباحببث أ وات بح ببه، لةببوم بمعالجااببا احابباةلًا للاحةبب  مببن ابب قا
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ومببببن بعبببب  لطبةاببببا علببببإ العلتببببة المسبببباا فة بالبحببببث،  ببببم لسبببباخر  التابببباةج، ولةببببوم 
بافسبببلرها. واسببباع   الت رلبببات واأل بلبببات السبببالةة فبببي للجبببا  الاحلبببلالت والافسبببلرات 
المتاسبة للتااةج. وفي ضوء تااةج البحث لة م الاوالات. شما لةابرا لجبراء  راسبات 

 أخرى مما لة أو مشملة.
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 خطوات وأدوات تجميع البيانات -

لاطلبب  احةلبب  أهبب ال البحببث اجملبب  بلاتببات معلتببة،  ببم معالجااببا لحابباةلًا         
للاوا  للإ التااةج، ذلك من خبال  أ اة معب ة لابذا الغبرض، واجملب  البلاتبات الابي 
لمشببن بواسببطااا اخابببار الفرضببلات. وهتالببك خطببوات ااابب  باجملبب  البلاتببات لمشببن 

 اناي:الخلااا ب

اح ل  المجام  المرا   راساه. أي الحابر الفبام  للمجامب ، واخالبار علتبة متبه. -2
مشاتلببة  ولعامبب  ذلببك علببإ طبلعببة المجامبب  تفسببه، وطبلعببة ال بباهرة المببرا   راسببااا، واخ

 الحاو  علإ العلتة.
وضبب  هلاشبب  الجبب او  اعحابباةلة الاببي اسبباوع  البلاتببات الاببي لاوقبب  اجملعاببا  -0

فضبباًل عبن  راسبة البحببوث السبابةة الماابلة بال بباهرة موضبو  ال راسببة، فبي البحبث، 
وذلك لاح ل  البلاتات التاقاة، واعرل جوات  المفبشلة غلبر المطروقبة والابعوبات 

 الاي اعارضت الباح لن من قب .
اح لبب  ماببا ر البلاتببات  ببم اجملعاببا، وقبب  اشببون هببذ  الماببا ر متفببورة شالشابب   -3

لببر متفببورة شالوالو بباة  وغلرهببا، وقبب  لشببون ملبب ان البحببث هببو والاةببارلر، وقبب  اشببون غ
ذا اسبببباةر الباحببببث علببببإ  مابببب ر المعلومببببات والبلاتببببات الاببببي اجمبببب  متببببه مبافببببرة. واخ

 ماا ر البلاتات، فإته لب أ باجملعاا.
 
 
 

ة : خطوات جمع البيانات و أدوات بعالمحاضرة السا
 البحث



 ليسانس األولى.السنة ................................................العلمي.مقياس: منهجية البحث  
 

71 

 

 أدوات ووسائل جمع البيانات :
ة. أ اة البحبببث هبببي الوسبببللة الابببي لبببام بواسبببطااا الحابببو  علبببإ البلاتبببات المطلوبببب  

وااع   وااتو  أ وات ووساة  البحوث بحس  تو  البحبث والاب ل متبه لاحةلب  ذلبك، 
 وهي اعساباتات، واالخابارات والمةاللس، والمالح ة، والمةابلة، و راسة الحالة..

  :أواًل: االسابلان أو "االساباتة"" 
واسبببب  بابببب ل  اعسببببابلان أحبببب ى وسبببباة  البحببببث العلمببببي المسبببباعملة علببببإ تطببببا    

الحاو  علإ بلاتات أو معلومات من مجامل  شبلرة من التباس، ااعلب  ببأحوالام أو 
ملبببولام أو ااجاهبببااام.. ولابببألل االسبببابلان مبببن اسبببامارة احابببوي علبببإ مجموعبببة مبببن 
الفةرات لإلجابة علإ ع ة أسةلة لةوم المساجل  باعجاببة عللابا بتفسبه  ون مسباع ة 

ابببباغ فةببببرات االسببببابلان بطرلةببببة عبببببارات ااطلبببب  وعببببا ة مببببا ا أو ابببب خ  مببببن أحبببب .
اعسبباجابة عللاببا مببن خببال  الاأفببلر علببإ أحبب  الببب اة  أو االخالببارات الاببي لةبب ماا 
الباحبببث، وذلبببك بحسببب  الاببب ل مبببن اعسبببابلان، واشبببون هبببذ  االخالبببارات  تاةلبببة أو 

فببب (.  ال لبببة، أو رباعلبببة،...م   )أافببب  ش لبببرًا، أافببب  قلبببلاًل، أافببب  للبببإ حببب  مبببا، ال أا
والاأفببلر علببإ أحبب  هببذ  الببب اة  بمببا لتاسبب  المسبباجل . ولببام جمبب  البب رجات الاببي 
لحاببب  عللابببا شببب  فبببر  مبببن افبببرا  العلتبببة ومعالجاابببا لحاببباةلًا بالوسبببللة اعحاببباةلة 
المتاسبببة. شمببا وقبب  اابباغ فةببرات اعسببابلان بطرلةببة عبببارة تاقاببة ااطلبب  اعسبباجابة 

 ببر عشمالاببا، واحبب    رجببة لشبب  معلتببة. وغلببر باخالببار عبببارة مببن بببلن عبببارالن أو أش
ذلببك. والماببم الافرلبب  بببلن االسببابلان واعسببافااء، فاالسببابلان لاضببمن فةببرات، وااببوفر 
فله ب اة  لالخالار من بلتاا ق  اا  ألش ر من سبعة أو اسعة، أما األسافااء، فابو 

شببن ااببتلل ولموسببللة لجمبب  بلاتببات محبب  ة باعجابببة لمببا بببتعم أو ال، مبب  أو ضبب . 
 االسابلان شاناي:

جابببة عللببه مةلبب ة، حلببث لحاببوي االسببابلان علببإ واشببون اع :المغلــقاالســتبيان -2
أسببةلة اللاببا لجابببات محبب  ة، ومببا علببإ المسبباجل  لال اخالببار اعجابببة بوضبب  لفببارة 
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عللابا شمببا هبو الحببا  فببي األسبةلة الموضببوعلة. ومبن حسببتات هببذا التبو ، اتببه لفببج  
علببإ اعجابببة عللببه ألتببه ال لاطلبب  وقاببًا وجابب ا شبلببرلن ، شمببا اتببه سببا   المسبباجلبلن

فببي ااببتلل البلاتببات واحلللاببا لحابباةلا. ومببن علوبببه، أن المجلبب  قبب  ال لجبب  بببلن 
  ، فاشون مةل ة بما لاوفر في االساباتة من اخالارات.اعجابات الجاهزة ما لرل  

 االستبيان المفتوح-2
ة مفاوحبة، حلبث لحابوي االسبابلان علبإ عب   مبن األسبةلة وفله اشون اعجابة حبر     

لجل  عللاا المفارك بطرلةابه ولغابه الخاابة، شمبا هبو الحبا  فبي األسبةلة المةاللبة، 
فلا ل هذا التو  للإ لعطاء المفارك فراة ألن لشا  رأله ولذشر ابرلراابه لإلجاببة 

جبا ا مبن المفبارك بفش  شام  وارلح .ومن علوبه أته لاطل  جاب ا ووقابا وافشلبرا 
 . مما ق  ال لفجعه علإ المفارشة باعجابة

  االستبيان المغلق المفتوح-3
ولحاوي علإ ع   من األسبةلة ذات لجاببات جباهزة ومحب  ة، وعلبإ عب   أخبر مبن   

األسةلة ذات لجابات حرة مفاوحة أو أسةلة ذات لجابات مح  ة مابوعة بطل  افسلر 
أفضببب  مببن التببوعلن السببابةلن ألتببه لبباخلص مبببن  سببب  االخالببار، ولعاببر هببذا التببو 

  علو  ش  متاما.
 االستبيان المصور-4
واة م فله أسةلة علإ فش  رسوم أو اور ب ال مبن العببارات المشاوببة. ولةب م هبذا   

  التو  من االسابلاتات للإ األطفا  أو األمللن، وق  اشون اعللمات ففالة.
 مزايا وعيوب اإلستبيان

لجابلااببه عمومببًا أن اعسببابلان عببا ة قللبب  الاشلفببة  زالببالن ومببن أهببم م   االسببابلاتات واخ
ولسبباع  فببي الحاببو  علببإ بلاتببات حساسببة أو  ة.والجابب ، ولاببلح اعسبباجابة بسبباول

  محرجة، ولمشن اطبلةه علإ أع ا  شبلرة من المساا فلن بالبحث.
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وض محاببوا ، ، فةبب  لفاةببر لل قببة فببي اببلاغة فةرااببه، وغمببعلببو  االسببابلانأمببا أهببم   
لعامب  االسبابلان علبإ الةب رة اللف لبة فبي اعجاببة عللبه، لابذا فابو ال لابلح  وأحلاتباً 

شمببا وقبب   لألفببخاص غلببر الملمببلن بببالةراءة والشاابببة، لال لذا شببان االسببابلان ماببورا،
ولاع  اعملم تااةجبه عتب ما لاأ ر بذاالة الباحث فة  لشون متحازًا في اعساجابات، 

اللجببوء للببإ العفببواةلة فببي االسبباجابة فببي حالببة اعفاةببار للببإ الج لببة لفاةببر للابب  ، و 
فلاا، وق  افسر اعجابات بفش  خاطيء. شذلك هتاك أخطاء فاةعة ازل  من علو  
اعسببببببابلان متاببببببا الغمببببببوض فببببببي المحاببببببوى مببببببن فةببببببرات ومعلومببببببات مطلوبببببببة مببببببن 

 المساجلبلن، وبالاالي لهما  اعجابة عللاا.

السابلان أسةلة ق  لعابرها المفحوص اافاة، أو ال أهملة لاا، أو أحلاتًا ق  لفم  ا   
هامفببلة.. وبالاببالي، فاببي ال ابببرر أن لتفبب  فببي لجابااببا الوقببت والجابب , أحلاتببًا اشببون 
االسبباباتة مطولببة بمببا ااضببمته مببن فةببرات وطلبب  الش لببر مببن المعلومببات، ممببا لسببب  

فاةار للاسلس  المت م للعبارات المل  للمفحوص، واهماله اعجابة علإ ع   متاا. األ
أو األسبببةلة، ممبببا لرببببك المسببباجل . وقببب  لاضبببمن االسبببابلان العببببارات الابببي ابببوحي 
باعجاببببة، شبببذك الاحلبببز مبببن قبببب  الباحبببث فبببي اابببملم االسبببابلان، أو فبببي اعللمبببات 
االسببباجابة. قببب  لطبببب  الباحبببث االسبببابلان علبببإ علتبببة غلبببر متاسببببة أحلاتبببًا، أو غلبببر 

قبت غلبر متاسب  لالسباجابة، ممبا لبؤ ي للبإ االسباعجا ، أو اهمبا  مم لة، أو فبي و 
 اعجابة أو الاأخر فلاا...وغلر ذلك.

 ثانياا: المقاييس واالختبارات

الةلاس في الاربلة وعلم التفس عمللة اا ل للإ اةللم أو لاب ار حشبم معبلن علبإ   
ون الةلباس  رجة او م ى وجو   اهرة أو ماغلر من خال  لعطاء  رجة معلتبة. ولشب

باعللن أرقام علإ بعض الخااةص أو األفلاء بتاًء علإ معلار مح   معلن لاعللن 
األرقببام خاابببة بمببا لاضبببمن المةلبباس. لبببذا، فالةلبباس هبببو عمللببة وابببل المعلومبببات 
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فبي وابل وارالب  وات بلم المعلومبات  وافًا شملا، أو بمعتإ آخر, اساخ ام األرقام
فاماببا ومببن  ببم افسببلرها. هببو عمللببة  لمشببن أو البلاتببات فببي هلةببة سببالة موضببوعلة

لن شب  فبيء  .وقبواتلن معلتبة احولب  األحب اث الوابفلة للبإ أرقبام بتباء علبإ قواعب 
لمشببن أن لةبباس بببأ اة متاسببببة، شببأن لشببون أ اة لةلبباس الطبببو  وهببي الماببر، ولةلببباس 
الببوزن فاشببون وحبب ة الةلبباس الغببرام، وغلرهببا لةلبباس الحجببم، ..وهشببذا، أمببا الماغلببرات 

، م ببا  ذلبببك قلبباس البب اوف ، اعتفعببباالت، لتفسببلة فاعبب  لاببا مةببباللس بحسبب  الماغلببرا
 الحاجات، اعاجاهبات، السبلوشات المخالفبة شالسبلوك العب واتي، والسبلوك األخالقبي..

ولاضمن الةلاس في الاربلبة وعلبم البتفس اعلبلن  رجبات علبإ سبلوشات الفبر  باطبلب  
علببم ولواجببه الةلبباس واعخابببار فببي  .ببباراتالمةبباللس الم رجببة الاببي اسببمإ عببا ة االخا

الببتفس مفببشلة فببي قلببة اببوافر ال قببة وال بببات عمومببًا، لشببون الماغلببرات التفسببلة ماغلببرة 
وتاملة أو ماطورة، وأحلاتا بسب  اععب ا  البذي لفاةبر لل قبة والموضبوعلة، فبال لشبون 

 المةلاس أو االخابار اا قًا وال  اباا.

اعبرض علبإ  عبارة عن سلسلة من األسةلة المةتتة الابي أما االخابارات، فعا ة هي  
بعبببض  فبببخص معبببلن ولطلببب  متبببه اعجاببببة عتابببا شااببببة أو فبببفالا، لال أن هتببباك

تمبا ااطلب  متبه أ اءً  حرشلبا  االخابارات الاي ال ااطل  من المفحوص لجابة معلتة واخ
فبببي السبببلارة  أو مجموعبببة مبببن األ اءات الحرشلبببة علبببإ آلبببة معلتبببة. شاخاببببار قلبببا ة

 لفاخابببببار الةلببببا ة ال لاضببببمن األسببببةلة شمببببا أن اعللمااببببه واوجلاااببببه اخالبببب .الفببببار 
باخاالل المفحوص، وباخاالل الفوار  وحرشة المرور. ومن االخاببارات المسباعملة 
فببي البحبببوث الاربولبببة والتفسبببلة، االخابببارات الاحابببلللة، اخاببببارات البببذشاء باتواعابببا، 

 لة..اخابارات الماارات، ق رات العةل

السبلوك،  ولعبرل االخاببار التفسبي شبذلك بأتبه مةلباس موضبوعي مةبتن لعلتبة مبن   
اعشبس سبمة مبن  وشلمة سلوك هتا ق  اعشس قب رة الفبر  اللف لبة أو الملشاتلشلبة أو قب 



 ليسانس األولى.السنة ................................................العلمي.مقياس: منهجية البحث  
 

75 

 

مببن األ اءات  سببمااه الفخاببلة، شاالتبسبباطلة واالتطواةلببة، أو قبب  اعشببس مجموعببة
لةلببباس مابببارة  لشااببببة علبببإ انلبببة الطابعبببةالحرشلبببة علبببإ أعمبببا  أو أجابببزة معلتبببة، شا

 الخاباروا .األااب  م ال

شملبة أو بطرلةبة  شبذلك واعبرل بأتابا مجموعبة مبن الم لبرات أعب ت لاةبلس بطرلةبة  
لشبون الم لبر هتبا أسبةلة  شلفلة العمللات العةللة والسمات أو الخااةص التفسلة، وق 

أو األفببشا  الات سببلة أو  عبب ا فبفاهلة أو أسببةلة شاابلببة، أو قبب  اشبون سلسببلة مببن األ
التغمات الموسلةلة أو اورا أو رسومات. ومن المام ذشبر أن المةباللس واالخاببارات 
أش ببر ابب قًا و بااببًا فببي محاواهببا مببن األسببابلان بببرغم لجببراءات الاحةبب  مببن اببالحلاة 
لشبب  متاببا، فاالسببابلان ش لببرًا مببا لسبباخ م لجمبب  البلاتببات فببي  ببرول معلتببة، وأوقببات 

، فببال لعببا  اسبباخ امه عتبب  اغلببر  ببرول العلتببات الاببي لطببب  عللاببا، لال بعبب  محبب  ة
لجببراء الاعبب لالت عللببه. أمببا االخابببارات والمةبباللس فلببام الاحةبب  مببن اببالحلااا بعبب  
اطبلةاا علإ علتات ش لرة، ومخالفة، وألش ر من مرة، ولام اساخرا  ا   البتاء لاا 

متاسبة، شمبا لبام الاحةب  مبن  بااابا عتب  من خال  ع   من المعالجات اعحااةلة ال
لعبا ة اطبلةاببا فاعطبي تابباةج ماةاربببة فبي شبب  مبرة. لببذلك هتالببك الع لب  مببن المةبباللس 

 واالخابارات العالملة المعام ة، والاي االح للاطبل  علإ علتات مخالفة. 
 ااتلل أو أتو  االخابارات: وتذشر متاا اناي:

ــةاأل -1 ــارات الفردي خابببارات الاببي اطببب  علببإ فببر  معببلن، ذلببك مببن : وهببي اال ختب
خال  المةابلة الفخالة. وال ب  أن ااوافر فلاا فةبرات او أسبةلة معللتبة مب  اعللمبات 

وحاببإ  واضببحة، شمببا قبب  اسبباعم  معاببا المالح ببة لسببلوشه أ تبباء اعجابببة لالسبباجابة
ا لة، الاسببجل  لسببلوشه ا تبباء الموقببل االخاببباري. وعببا ة اسبباعم  فببي الجلسببات اعرفبب

وعتبب  اخابببار الةبب رات الخااببة شالببذشاء، واخابببار الماببارات العةللببة أو الحرشلببة..وال 
 اعمم تااةج هذ  االخابارات، شوتاا ام   تااةج بلاتات لحاالت فر لة خااة
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األفبرا  بوقبت واحب .  واسباعم  لاطبب  علبإ مجموعبة مبنختبارات الجماعية: اال -2
سباجابة، ومطلبو  الحابو  علبإ بلاتببات عتب ما ال اشبون حاجبة للخاوابلة فببي اال

مبببن أعببب ا  شبلبببرة، ولمشبببن اعمبببلم تاببباةج البحبببث علبببإ مجامببب  البحبببث بعببب  اسببباخرا  
 التااةج . 

ــارات األداء :  -3 بعمبب  أو أ اء محبب   فببي موقببل  وااطلبب  االسبباجابة الةلبباماختب
 ت سي، مح  ، وم ا  ذلك اخابارات الة رة الملشاتلشة، بتاء األفشا  وارالباا بفش  ه

واعامب  اللف لبة علبإ اسباخ ام الرمبز اللف بي  االخابارات اللف لبة وغلبر اللف لبة :-4
 سببببواء شلغببببة، أو رمببببز، أو رقببببم. ..وغلببببر ذلببببك مببببن الااببببتلفات. أمببببا غلببببر اللف لببببة

 ياعامب  فبفاساعم  عا ة م  الحاالت الخااة لغلر الةا رلن علإ الةبراءة والشااببة، و 
 الرموز. اشولتاا علإ الاور واألفشا  و 

 :المقابلة 
اعبب  المةابلببة وسببللة مامببة لجمبب  البلاتببات، لشوتاببا ااعامبب  مبافببرة مبب  المسبباجل ،   

خااة في  راسة الحالة، وعت ما لاعل  البحبث ب راسبة حباالت أو مفبشالت خاابة، 
لاع  الحاو  علإ البلاتات مبن خبال  االسبابلان أو المةباللس واالخاببارات، رغبم 

اضمتاا، لذ لمشن من خاللاا اساعما  أ وات أخرى م عمة لابا، وفبي حالبة أتاا ق  ا
 اشون ال راسة لمفشة فر لة ااطل  جم  المعلومات من األفرا  المعتللن مبافرة. 

المةابلة وسللة لام فلاا الابا   اللف ي بلن الةاةم بالمةابلة، وبلن فر  أو ع ة أفرا     
أو ااجاهببات أو مفبباعر أو  وافبب  أو سببلوك. للحاببو  علببإ معلومببات اببرابط ببب راء 

واسبباخ م المةابلببة فببي مع ببم أتببوا  البحببوث الاربولببة والتفسببلة، لال أتاببا اخالببل فببي 
 أهملااا حس  المتاج الماب  في ال راسة.

ومن المام أن ااوافر فروط للةاةم بالمةابلة ااعلب  باخاابه البذي لؤهلبه عجبراء    
إ الاعامببب  السبببللم مببب  الفبببخص البببذي ابببام مةابلابببه، المةابلبببة، ومبببا لاعلببب  بة رابببه علببب
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وماببارات اعاابببا  ل لبببه الابببي ااطلببب  طمأتاببه، وامشتبببه مبببن شسببب   ةابببه، والاوااببب  
اللف بببي والتفسبببي معبببه باببببر واةبببب ، وق رابببه علبببإ اوجلبببه المةابلبببة وسبببلرها بالفبببش  

 الاحلح  ون لرباك، أو اباعا  عن الا ل متاا.

ة أسبةلة للحابو  علبإ البلاتبات المطلوببة شبأن اشبون واساعم  أ تاء المةابلبة عب     
أسةلة مةلب ة، وفلابا لسبااب  شب  سبؤا  مجموعبة مبن االخاببارات ومبا علبإ المفحبوص 

وأسبببةلة فببببه مةلببب ة وااببباغ فلابببا ، لال اعفبببارة للبببإ االخاببببارات البببذي لافببب  مببب  رألبببه
ة مفاوحببة األسببةلة بفببش  لسببمح باعجابببات الفر لببة ولشببن بفببش  محبب و  للغالببة، وأسببةل

 وفلاا لةوم المةاب  باوجله أسةلة واسعة غلر مح  ة للإ المفحوص.
 : أنواع المقابلة

للمةابلة أتبوا  عب ة، واعامب  علبإ طبلعبة ال راسبة مبن حلبث ماطلبااابا، وفبروطاا،   
والابب ل متاببا، شببذلك علببإ طبلعببة وخابباةص األفببرا  الببذلن اببام مةببابلاام.. وعمومببًا، 

 ي الاربلة وعلم التفس اةسم للإ:في بحس  البحث العلمي ف

واسباا ل الحابو  علبإ قب ر معبلن مبن المعلومبات عبن المقابلـة المسـحية :  -1
ال ببباهرة موضبببو  ال راسبببة، ولسببباخ م هبببذا التبببو  بش بببرة فبببي  راسبببات البببرأي العبببام أو 

   راسات االاجاهات.

فسي، حلبث ولساخ م في اعرفا  والعال  الت المقابلة العالجية ) اإلكلينيكية ( :-2
والابببأ لر علبببإ  مسببباع  المسارفببب  علبببإ حببب  مفبببشلاه، لةبببوم المعبببالج بأجراةابببا بةاببب 

االضطرابات السلوشلة ل ى المرضإ التفسللن با ل العال . واام هذ  المةابلة علإ 
المةاببببة -2خطبببوات، أو مبببن خبببال  عببب   مبببن المةبببابالت لشببب  متابببا هببب ل وهبببي : 

المةابلببة -0وطماتاببه، وشسبب   ةاببه.  األوللببة: واابب ل للببإ الاعببرل علببإ المفحببوص،
الافخلابببلة: ولبببام خاللابببا جمببب  البلاتبببات، ومبببن  بببم الاواببب  للبببإ افبببخلص الببب قل  

المةابلبببة العالجلبببة: ولبببام خاللابببا الاحببب ث مببب  المفحبببوص عبببن شلفلبببة -3للمفبببشلة. 
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الببببباخلص مبببببن مفبببببشلاه، بمتاقفبببببة األسببببببا ، واخالبببببار الحلبببببو  المتاسببببببة مبببببن قبببببب  
 المفحوص  ون ضغط .

 

 وات إجراء المقابلة :خط
ال ب  للباحث العلمي أن لةوم بالاخطلط المسب  عجراء المةابلة، واعع ا  الجل  لاا  

 شي ال لفاجأ بما للس ماوقعًا خاللاا. وذلك شانبي:
 اح ل  األفخاص الذلن ساام مةابلاام.-2
 اح ل  أه ال المةابلة وماطلباااا.-0
والاحضبلر لألسبةلة الابي سبلام طرحابا، والاالبؤ  الاخطلط المسب  لشلفلة المةابلبة،-3

 لالساجابات غلر الماوقعة، وشلفلة الاعام  معاا.
اح لبب  واحضببلر األسببةلة واالخابببارات الاببي سببلام اةبب لماا للمسبباجل ، والوسبباة  -4

  المساع ة شأ وات الاسجل  الاوالة والسمعلة والورقلة..
  . بلةاح ل  المشان والوقت المتاس  عجراء المةا-5
مبببن المابببم أن لببببذ  الباحبببث جاببب ًا عحبببراز  ةبببة المسببباجل  وطمأتابببه فلمبببا لاعلببب  -6

 بسرلة المعلومات عت  المةابلة األوللة.
 مميزات وعيوب المقابلة:-

، مببن مملببزات المةابلببة أتاببا اةبب م معلومببات غزلببرة ومملببزة لشبب  جواتبب  الموضببو    
لبببام خاللابببا الاوضبببلح والفبببرا المعلومبببات فلابببا  قلةبببة للبببإ حببب  شبلبببر، ألن واشبببون 

واعسبببافاام..، ولمشبببن مبببن خاللابببا اةلبببلم الابببفات الفخابببلة لألفبببخاص المعتلبببلن 
بالمةابلة والحشم علإ لجابااام، ولمشن اساعمالاا بفش  واس  م  لجم  البلاتات مبن 

وااببلح المةابلببة للمسبباجل  الفببعور باألهملببة واالعابببار مببن  شمببا .االفببخاس االملببلن
  ...قب  المساجل

أمببا مببن علوباببا فعببا ة مببا اشببون مشلفببة مببن حلببث الوقببت والجابب  واععبب ا ، وأحلاتببا   
مشاتااببه واة لرااببه ألهملببة المةابلببة،  فببي تجاحاببا اخضبب  ل ببرول الفببخص المةاببب  واخ
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وأهملة الاحضلر لاا، بما لمالك من ماارات، وسمات فخالة معلتة اجعله مةببواًل، 
   ةاببه، شمببا واخضبب  فببي مبب ى تجاحاببا مببن وقببا را علببإ الاعامبب  مبب  انخببر وشسبب

احةلبب  أهبب افاا للببإ رغبببة واةببب  المسبباجل  للاعبباون لإلجابببة علببإ األسببةلة بابب   
و ون لحببرا . واحلاتبببًا لاببع  اسببباعما  وسبببللة المةابلببة فبببي الحبباالت الابببي لابببع  

  الواو  للإ األفرا  المعتللن شالسلاسللن، والذلن هم في مراشز سلطة عللا..
 :المالح ة رابعًا: 

بطرلةبة متاجلبة مةابو ة وسللة لجم  البلاتات   اعابر المالح ة العلملة والمبافرة  
مبببن خبببال  مالح بببة السبببلوك العفبببوي الالةببباةي فبببي ال بببرول أو المواقبببل الطبلعلبببة، 

بلتابا، وهبذا باوجله االتابا  للإ األح اث أو ال واهر والسلوك، والعالقات الاي ابربط 
ما لجع  المالح ة العلملة المةاو ة معام ة في تااةجاا واحلللاا لل اهرة أش ر مبن 
المالح بة غلببر المةاببو ة، أو العببابرة. فالمالح بة العببابرة اجببري  ون لعبب ا  مسببب ، 
و ون اح لبب  لابب ل معببلن للمالحبب ، و ون افشلببر مسببب  فلاببا. وال لتفببي ذلببك أهملببة 

اعمشان من خاللاا اعتابا  ل واهر أو سبلوشات، أو مفبشالت المالح ة العابرة، لذ ب
في البلةة المحلطة لم لشن الباحبث قب  لتاببه لللابا مسببةًا، أو فشبر بابا، وبالابالي، فةب  

 اشون خطوة أوللة غلر مبافرة لإلع ا  للمالح ة العلملة المةاو ة.
مًا أسلاسببلا فببي شوتاببا اسببام لسببااواعبب  المالح ببة العلملببة المةاببو ة  وسببللة هامببة 

البحث الوابفي. امشبن المالح بة الباحبث مبن الحابو  علبإ معلومبات فلمبا لاعلب  
باألفلاء الما لة والتماذ .. وباذ  الحالة، اشون العمللة بسلطة تسبلا، حلث ااضمن 
الااببتلل والةلبباس والعبب ..ولشن هتبباك عمللببات ااضببمن  راسببة اعتسببان أ تبباء قلامببه 

 ل ا واعوبة. بعمله.. واع  أش رها اعة
 : خطوات إجراء المالحظة

 اح ل  الا ل من المالح ة، وباذا ااح   لجراءات المالح ة.-2
 اح ل  السلوك المطلو  مالح اه لجراةلًا، والارشلز علله.-0
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احضلر الوساة  المالةمة لاسجل  السلوك والمواقل المرا  مالح ااا، شأن اشون -3
 .و الاسجل  الاوري والسمعي.وساة  اةتلة شأ اة الشاملرا، وفل ل

 الاأتي بالمالح ة، ذلك بااب  السلوك وما لابعه وما لاعل  به ب قة وباتا ام.-4
 الا ر  والارال  في ماابعة السلوك أو ال اهرة المرا   راسااا.-5
لمشن ا ولن المالح ات الاي ا لر االتاببا  أش بر مبن غلرهبا، عتب ما لبرى الباحبث -6

  أهملااا.

 لمالحظة:شروط ا 

، والحببرص موضببوعلة : أي البعبب  عببن الذاالببة فببي المالح ببةاببوخي الابب   وال -2
 علإ الا   في ماابعة ال اهرة، أو السلوك المالح .

 الحرص علإ مالح ة ش  سلوك مام أو ل خ  ضمن ال راسة ب قة.-0
 الاحة  من االحلة أ وات ووساة  الاسجل  المساخ مة في المالح ة.-3

 المالح ة العلملة:مزالا وعلو  
لن مةببب رة الباحبببث علبببإ اسببباخ ام المالح بببة بطرلةبببة علملبببة اعامببب  علبببإ احلزاابببه    

وعلببإ مة راببه فببي الفاببم والااببور، وت راببه وق راببه علببإ اعببرل العالقببات  السببابةة،
ذا مبا احسبن اسباخ ام  السببلة والتااةج، و علبإ  قابه فبي اسبجل  تاباةج مالح اابه..واخ

ن له بعض من مزالاها ومتاا أتاا من أش ر الوساة  المبافرة وسللة المالح ة فسلابل
ل راسبببة الع لببب  مبببن ال بببواهر، فاتببباك جواتببب  ع لببب ة مبببن السبببلوك اعتسببباتي ال ابببام 
 راسببااا ب رجببة مرضببلة لال باببذ  الطرلةببة. شمببا اسببمح باجملبب  البلاتببات فببي المواقببل 

لوك مب  ح و به فبي ذات السلوشلة الم اللة من التاحلبة الالةاةلبة، واسبمح باسبجل  السب
الوقببببت. وال اعامبببب  المالح ببببة علببببإ أحبببب اث الماضببببي ببببب  علببببإ الحاضببببر، واسببببمح 
ببببالاعرل علبببإ البلاتبببات الابببي قببب  ال لفشبببر بابببا الباحبببث عتببب  اسببباخ ام وسببباة  جمببب  
البلاتببات األخببرى شالمةابلببة واالسبباباتة. ومبب  ذلببك فللمالح ببة ألضببا علببو  متاببا أن 
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ق  لعم وا للإ اات  السلوك عتب ما لشافبفوا أتابم  األفخاص المساا فلن بالمالح ة
احببببت المالح بببببة. قببببب  لحبببب ث مبببببا لبببببم لاوقعببببه الباحبببببث، فبببببال لشببببون موجبببببو ا أ تببببباء 
ح و ببببه..وش لرًا مببببا اابببب خ  عوامبببب  خارجلببببة شببببالاغلر فببببي الطةببببس، وعوامبببب  طارةببببة 
فخالة للباحث..شما أن المالح ة محب  ة بوقبت، وفبي بعبض االحلبان قب  اسباغر  

قاًا اطو ، وااطل  ماابعة، وق  اساغر  ستوات بلن فارة وأخرى، شما وق  األح اث و 
ااطل  اغلر في األماشن، وبالاالي لشون من الاع  أو المساحل  علإ الباحبث أن 
لجمبب  البلاتببات واأل لببة الضببرورلة الالزمببة. وهتبباك بعببض األحببوا  الاببي ال افلبب  فلاببا 

 تاس الخااة.المالح ة ألتاا غلر ممشتة بالتسبة لحلاة ال
 أدوات أخرى لجمع البيانات   

هتالببك أ وات أخببرى لمشببن أن اسبباخ م بمفر هببا أو مبب  غلرهببا مببن األ وات لزلببا ة    
الاأشبب  مببن التابباةج، م بب  المةبباللس السوسببلومارلة الاببي اةببلس العالقببات االجاماعلببة. 

لببام  شمببا وهتبباك أسببالل  لسببةاطلة للحاببو  علببإ البلاتببات المطلوبببة مببن المسبباجل ،
الحاببو  متببه علببإ معلومببات معلتببة بطرلةببة غلببر مبافببرة، شببأن لطلبب  متببه افسببلر 
م لبببببببرات غامضبببببببة مبببببببن خبببببببال  عبببببببرض ابببببببورة، أو الحببببببب لث عبببببببن موضبببببببو  مبببببببا 
بحرلة..فلشفل باورة غلر مبافر  أو  ون وعي متبه عبن مفباعر ، وأفشبار ، ولاببلن 

لة. وهتاك من خال  اساجابااه خااةص فخالاه.، واساخ م في متاج  راسة الحا
ألضًا أسبلو  احللب  المضبمون البذي لسباخ م فبي احللب  محابوى المبا ة الابي اةب ماا 
وسبببباة  االااببببا  الجمعببببي أو "الجمبببباهلري" شالاببببحل والجببببالت والشابببب  واألفببببالم 
وبرامج الالفزلون.وذلك بالوال الموضوعي المت م الشمي للمحابوى ال باهر لوسبللة 

 اعااا .
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 البحث: عينات
 مببن محبب  ة علتببات علببإ والمعلومببات البلاتببات علببإ الحاببو  فببي احببثالب لعامبب   

 المعتبي هبو المجامب  هبذا ولشبون متبه، بح ه مفشلة ح   ق  الباحث لشون ما مجام 
 هببذا مببن علتببة باخالببار الباحببث فلةببوم  راسببااا. المببرا  الماغلببرات أو ال بباهرة ب راسببة

 أو اخابببببارات مبببن بح ببببه أ وات مجموعبببة أو أ اة لاطبلبببب  لبببه مم لببببة اشبببون المجامببب 
ولمشببن اةسببلم  اجرلبلببا. أم واببفلًا، بح بباً  شببان سببواء البحببث، أهبب ال بحسبب  مةبباللس

 المجام  للإ: 
 المجام  الت ري-2

ولعتإ المجام  الت رى ش  األفرا  ممن اام   بام ال اهرة الاإ لو  الباحث  راسااا 
طببار لضببمام بغببض الت ببر عببن لمشاتلببة الواببو  لبعضببام  ون انخببر، أو وجببو  ل

 جملعاً 
 المجام  المااا-0
هبببو المجامببب  المحببب و  البببذى لسببباطل  الباحبببث اح لببب  أفبببرا  ، ولخابببار متبببه العلتبببة   

  .المتاسبة ل راساه ولعمم علله تااةجه
المجامبب  المسبباا ل ولعتببإ المجموعببة الاببإ لاببام باببا الباحببث، ولطبلبب   راسبباه -3

 .عللاا
 

  المجامب  لاابفون ببتفس ابفااه وخااةابه أما العلتة فاي ع   مبن أفبرا         
بجاتبب  معببلن، أو عبب ة جواتبب ، بحلببث اشببون مم لببة لببه  لفببم  جاتبببا أو جببزءا مببن 
محب  ات المجامبب  األابلي المعتببي بالبحبث اشببون مم لبة لببه، لبذلك اغتببي عبن  راسببة 
المجام  بأشمله. ف راسة المجامب  بأشملبه  لعب  أمبرًا ال لمشبن احةلةبه عمومبًا. ولبذلك، 

 الار العلتات المم له مام من حلث:فاخ

المحاضرة السابعة : مجتمع و عينة 
 البحث
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اتاببا اخااببر علببإ الباحببث  راسببة أعبب ا  شبلببرة مببن المجامبب  لاببع  الواببو   -2
لللابببا، والحابببو  عللابببا عبببا ة، لاتبببو  أفبببرا  المجامببب  وش بببرة أعببب ا هم، خاابببة فبببي 

 المجامعات الااةلة الع  .

علتببة اببوفر الوقببت عتبب  لجببراء ال راسببة علببإ أفببرا  محبب  لن باببفات وخابباةص م-0
 مطلوبة بالبحث، وبحس  طبلعة وأه ال البحث.

لمشببن الحاببو  علببإ معلومببات ع لبب ة عببن المجامبب  مببن خببال  مجموعببات قلللببة -3
 مم لة له.

لسببا  لجببراء الاجببار  علببإ العلتببة شوتاببا محبب و ة العبب  ، ولمشببن ماابعببة أفرا هببا -4
 بساولة و قة.

 أنواع العينات: 
 إ قسملن :لمشن اةسلم العلتات بافة عامة لل  
علتات لحاماللة وهي شالعلتبات )العفبواةلة والطبةلبة والمسباحلة والمتا مبة( حلبث -2

لمشبببن اطبلببب  الت رلبببة اعحاببباةلة عللابببا لامببب تا باةببب لرات ابببحلحة عبببن المجامببب  
األابببلي. وهتببباك العلتبببات الابببي لاببب خ  فلابببا حشبببم الباحبببث شالعلتبببات )الحاابببلة 

لللاببا الباحببث باسبباخ اماا اعامبب  علببإ حشمببه والعم لببة( وغلرهببا. والتابباةج الاببي لابب  
ن شبببان مبببن الممشبببن أحلاتبببًا أن اطبببب   الفخابببي البببذي ال لمشبببن عزلبببه أو قلاسبببه، واخ
عللاببا الت رلببة اعحابباةلة لذا وضببعت بعببض الفببروض. وال ببب  للباحببث قببب  اخالببار 
العلتببة أن لحبب   المجامبب  األاببلي ب قببة، وأن لعبب  قاةمببة شاملببة و قلةببة بمفببر ات هببذا 

جام ،  م لأخذ مفر ات مم لة من الةاةمبة، وأخلبرًا أن لحاب  علبإ علتبة متاسببة، الم
 ب رجة اشفي لام ل  خااةص المجام  األالي.

 العينات االحتمالية -أ
 العينة العشوائية البسيطة-1
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وهي العلتة الاي لام اخالارها بحلث لشون لش  مفبر ة مبن مفبر ات المجامب  فبرص   
ي أتببه لببلس هتبباك احلببز فببي االخالببار. وعببا ة لشببون اخالببار ماشافةببة فببي االخالببار. أ

م   هذ  العلتات العفواةلة عتب ما لشبون المجامب  ماجباتس فبي خااةابه وابفااه، 
وال حاجببة ألن اشببون العلتببة شبلببرة جبب ًا، فببالمجام  الماجبباتس لافببابه أفببرا   فببي ش لببر 

له. وم ا  ذلبك  من الافات، لذلك فإن ألة علتة من م   هذ المجام  ساشون مم له
 الم ارس في الرلل.. األطباء، طلبةمجام  طلبة الجامعة، مجام  

وهتببببباك طبببببر  ع لببببب ة الخالبببببار العلتبببببة العفبببببواةلة ومبببببن بلتابببببا الطرلةبببببة المسبببببماة   
حلببث اوضبب  األورا  والمشاببو  عللاببا أسببماء أو  Lotteryبببب)اللاتال ( أو الةرعببة 

  ذلببك لببام خلطاببا، ولسببح  متاببا وحبب ات المجامبب  فببي اببت و  أو شببلس مبب اًل، وبعبب
عببب   مبببن الوحببب ات المطلوببببة  ون امللبببز ببببلن األورا ، ولشبببن هبببذ  الطرلةبببة عسبببلرة 
الاطبلبب ، خاابببة مببب  المجامعببات الشبلبببرة، شمبببا أتابببا قبب  ال احةببب  الفبببرص الماشافةبببة 
امامًا في االخالار، وذلبك ألتبه عتب  سبح  احب  األورا  مبن الابت و ، فبإن الفبرص 

لة اخالار ش  واح ة من األورا  المابةلة ت رًا ألن ع   األورا  الشلي از ا  في لمشات
لشببون لةبب . شببذلك هتبباك طرلةببة أخببرى للبباخلص مببن هببذ  المفببشلة، وهببي فببي جبب او  
األرقبببام العفبببواةلة لالسبببر عمللبببة االخالبببار العفبببواةي، وفبببي هبببذ  الحالبببة، فبببإن جملببب  

احاببوي األرقبام المعطبباة علببإ مفبر ات المجامبب  األابلي ارابب  ارالبببًا مسلسباًل بحلببث 
 م لساخ م جب و  األرقبام العفبواةلة لاح لب  الحباالت  07، ....3، 0، 2رقملن م اًل 

المخاارة للعلتة. ولخاار الباحث ألة تةطة في الج و ،  بم لةبرأ األرقبام الااللبة فبي أي 
ة ااجببا  )أفةببي، رأسببي، ماةبب ..( واألرقببام الاببي اةببرأ هببي الاببي ابببلن األرقببام المخاابب

  للمفر ات المخاارة في العلتة.
اعب  مبن أسبا  العلتبات العفبواةلة ، أتابا ومن مملزات العلتات العفواةلة المتا مة   

احاا  للإ عمللة لع ا  مسبب  لمفبر ات ال راسبة خاابة لذا شاتبت  ، وال فإ الاطبل 
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ال احاا  للإ الرجو  فإ ش  مبرة لبام فلابا سبح   ,،مجموعات  اخ  مجام  ال راسة
لمفر ات للإ مرج  أو  لل  فلشافإ بالمفر ة األولإ أما باقإ المفر ات فاح   الةاةلبًا ا

   عن طرل  الغة رلاضلة سالة ومبسطة.
اسببالزم اببوفر قاةمببة ح ل ببة فببي اتاببا  فاببي المتا مببةعلببو  العلتببات العفببواةلة أمببا    

غلببببر افببببم  شافببببة أسببببماء مفببببر ات المجامبببب  األاببببلإ. وقبببب  اشببببون العلتببببة المخاببببارة 
ماجاتسببة، وذلببك حلتمببا اخاببار مفببر ات علببإ أبعببا  متا مببة لاببا ل أن لشوتببوا مببن 
 طبةة معلتة أو من ذوى خااةص وافات مملزة وغلر مافاباة م  بةلة المفر ات.

ولفبارط فببإ المجامبب  األاببلإ أن لشببون األفببرا  فببإ اسلسبب  متسبب  وابب ر  مببن حلببث 
ت مجامبب  ال راسببة لال مببرة واحبب ة الاتببو . وال احبب ث احاماللببة فراببة الام لبب  لمفببر ا

فإ حالة شون طبو  الفةبة شبلبرًا. وهتباك مجموعبات  وهإ عت  اخالار المفر ة األولإ.
 اخبب  مجامبب  ال راسببة عبب  ها أقبب  مببن طببو  الفةببة، فببإن احامببا  ام للاببا فببإ العلتببة 

 .لشون مح و اً 
 العينة العشوائية المنتظمة-2

        لزلبا ة احامبا  ام لبب  خاباةص المجامب  فببإ العلتبة ، فإتتبا تلجببأ للبإ العلتببة 
 العفبببواةلة الطبةلبببة .وهبببإ تبببو  آخبببر مبببن العلتبببات العفبببو اةلة غلبببر أتابببا ااعامببب  مببب  

ات للحابببو  علبببإ هبببذ  العلتبببة لةسبببم المجامببب  للبببإ مجموعببب مجامببب  غلبببر ماجببباتس
مفر ة، والمطلو   222ماساولة الع   أو الفةات، فإذا شان المجام  م اًل لاشون من 

والمابم أن لبام  22فلاشون العلتة مؤلفة مبن  222/22فإن المجام  لةسم علإ ، 22
، 8م اخالبببار المفبببر ة األولبببإ عفبببواةلًا، مبببن ببببلن المجموعبببة األولبببإ مببب اًل تأخبببذ البببرق

... ولعبببا  38، 08، 28، 8والوحبب ات الماااللببة الاببي ساتضببم الببإ العلتببة سبباشون 
واةلة حةلةلة. ع ها عن أن اشون عفعلإ هذ  الطرلةة أن الاحلز ق  ل خ  فلاا، فلب  
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 العينة الطبقية -3
لن الاببب ل مبببن اخالبببار هبببذ  العلتبببة أن اشبببون مم لبببة لمخالبببل الفةبببات أو الطبةبببات   

الماجاتسة في المجام  المرا  قلاسه أو مسحه.. ولشون حجم الفةة ماتاسببا مب  حجبم 
إ طلبببة الجامعببة الطبةببة فببي المجامبب  األاببلي، فببإذا أر  الباحببث أن لةببوم ب راسببة علبب

واخاار  الث شللات متاا لاشون موضو   راساه، فبع  الاعرل علإ الشللة والسبتوات 
ال راسلة وأع ا  الطلببة فبي شب  متابا، فإتبه لت بر للبإ أابغر عب   مبن الوحب ات فبي 

فبإذا أخبذ علتبة واحب ة شطالب  أو طالببة مب اًل، وشبان  52لح ى الفاو  فلجب   مب اًل 
وهبببذا غلبببر  0/22فسببباشون العلتبببة مشوتبببة مبببن  75مبببن هتببباك فاببب   راسبببي مشبببون 

ممشببن. ومببن هتببا وجبب  علببإ الباحببث حاببإ لحابب  علببإ أرقببام اببحلحة أن لحسبب  
 م لحاو  اخالبار علتبات طبةلبة مبن  05الةاسم المفارك األ تإ لجمل  األع ا  وهو 

ولتبغببي أن لببام اخالببار المفببر ات    %4أي تسبببة  05: 2الفةببات الاببي ل لببه بتسبببة 
لو  العفببواةي مببن هببذ  الطبةببات حاببإ لزلب  احامببا  ام لبب  شبب  واحبب ة مببن هببذ  باألسب

الجماعببببات فببببي العلتببببة وفببببي تفببببس الوقببببت اشببببون جملبببب  مملببببزات العلتببببة العفببببواةلة 
 موجو ة. 

 العينة المساحية  -4
وهببببذ  ذات أهملببببة شبلببببرة عتبببب  الحاببببو  علببببإ علتببببات ام بببب  المتبببباط  الجغرافلببببة   

  الحالة لع ا  قواةم شاملة بجملب  األفبرا  أو العتاابر المخالفة، شما ال لطل  في هذ
 اخ  متطةة جغرافلة معلتة. هذا واخاار المتاط  الجغرافلة تفساا بطرلةة عفبواةلة، 
ولشن لح  ان ام َّ  فبي شب  متطةبة لقللملبة مخابارة شب  الفةبات االجاماعلبة المامبالزة 

أوللة لخاار من بلتاا علتبة لن اطل  ذلك. لب أ الباحث باةسلم المجام  للإ وح ات 
بطرلةة عفواةلة أو متا مة،  م اةسبم الوحب ات األوللبة المخابارة للبإ وحب ات  اتولبة، 
لبببام اخالبببار مبببن بلتابببا علتبببة ج لببب ة،  بببم لبببام اةسبببلم الوحببب ات ال اتولبببة المخابببارة للبببإ 
وح ات  الو لة،  م رباعلة للبإ أن لةبل الباحبث عتب  مرحلبة معلتبة، فةب  لخابار مب الد 
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المحاف ات الاي ا خ  لطبار البحبث،  بم مبن ببلن المحاف بات مبن علتبة المب ن،  من
 م من بلن األحلاء السشتلة..وهشذا. واخالار االفبخاص لمشبن أن ابام معابم المةابلبة 
لج  أن لشون بع  ذلك شله بطرلةة عفواةلة من بلن وح ات المعالتبة الابي اشوتبت. 

 مشن اعابارها علتة ماع  ة المراح .  وبع ها لمشن الةو  بأن العلتة المساحلة ل
  العينات الال إحتمالية-ب
  العينات الصدفية -1

وهببإ العلتببة الاببإ لببام فلاببا اخالببار مفببر ات ال راسببة تالجببة لعامبب  الابب فة ولببلس     
مبن أضبعل العلتبات الالحاماللبة بوجبه عبام مبن حلبث قب رااا  واعب  ألى عامب  آخبر

رافا  تسبة الاحلبز لب ى الباحبث، واتخفباض تسببة علإ الواو  بتااةج  قلةة ت رًا ال
 .الام لببب  لمجامببب  ال راسبببة وااابببل بسببباولة الاطبلببب  وال ااطلببب  أى لجبببراء مسبببب 

واسبباخ م فبببإ البببرامج اععالملبببة والاللفزلوتلبببة أو قلبباس ااجاهبببات الببرأى العبببام حبببو  
 قضلة ما وسؤا  من تةابله ماا فة.

 العينة الحصصية-2
فببي اخالببار العلتببة ذات أهملببة فببي بحببوث الببرأي العببام، لذ أتاببا  اعابببر هببذ  الطرلةببة  

اببام بسببرعة أشبببر، وباشبباللل أقبب ، سببواء فببي اخطببلط العلتببة، أو فببي اسبباشما  مرحلببة 
المةابلة في البحث. واعام  هذ  العلتة علإ اخالار أفرا  العلتبة مبن ببلن الجماعبات. 

، طبةببًا ل راسببة المجامبب  المببرا  وال ببب  للةبباةم بالبحببث أن لتفببذ اعللمببات معطبباة مسبببةاً 
بح بببه شعببب   الفالحبببلن أو سبببشان المببب ن البببذلن لجببب  سبببؤالام، وعببب   المفبببارشلن مبببن 

 الجتسلن حس  أعمارهم وهشذا.. 
وقبب  اببب و العلتببة المخابببارة باببذ  الطرلةببة مما لببة للعلتبببة الطبةلببة، ولشببن فببي العلتبببة   

وم بالمةابلببببة، ببببب  لببببام الطبةلببببة، فببببإن اخالببببار المفببببر ات ال لاببببرك للفببببخص الببببذي لةبببب
عفببواةلا، أمببا فببي العلتببة الحااببلة فببإن الفببخص الةبباةم باجملبب  البلاتببات ااببرك لببه 
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حرلة اخالار األفخاص حاإ لحا  علإ الحاة المطلوبة من ش  طبةة ومبن شب  
 فةة..مما لؤ ي للإ بعض الاحلز. 

 العينة العمدية  -3
ه من فأتاا أن اغري بعض لن معرفة المعالم اعحااةلة لمجام  معلن وخااةا  

الباح لن باابا  طرلةة العلتة العم لبة الابي ااشبون مبن مفبر ات معلتبة ام ب  المجامب  
االابببلي ام بببلاًل سبببللما، فالباحبببث فبببي هبببذ  الحالبببة قببب  لخابببار متببباط  محببب  ة ااملبببز 
بخابباةص ومزالببا لحابباةلة ام بب  المجامبب ، واعطببي هببذ  تابباةج أقببر  مببا لشببون للببإ 

ن ان لابب  لللاببا الباحببث بمسببح المجامبب  شلببه. واةاببر  هببذ  العلتببة التابباةج الاببي لمشبب
مبن العلتبة الطبةلبة ألضبا حلبث لشبون حجبم العلتبة المخابارة لاتاسب  مب  العب   الشلببي 
الببذي لببه تفببس الاببفات فببي المجامبب  الشلببي، ومبب  ذلببك لتبغببي الاأشلبب  علببإ أن هببذ  

م اعحاباةلة للوحب ات الطرلةة ألضا لاا علوباا، لذ افارض بةاء الخاباةص والمعبال
 المعتلة بال راسة  ون اغللر، وهذا أمر ق  ال لاف  م  الواق .

وال ب  للباحث أن لاتبه للإ مواق  الخطأ فبي اخالبار العلتبة ومبن أهمابا البك الابي    
اةبب  تالجببة الاحلببز وهببي الاببي احبب ث تالجببة الطرلةببة الاببي لببام باببا اخالببار العلتببة مببن 

ااجببببة عببببن حجببببم العلتببببة، واسببببمإ بأخطبببباء الابببب فة، المجامبببب  األاببببلي. وأخطبببباء ت
واألخطاء التاااجبة مبن ر و  أفعبا  التباس تحبو أ اة أو وسبللة الةلباس ذااابا، واسبمإ 

بتفس  -أو اامم-أخطاء األ اة. وفي حالة اخالار العلتة الضابطة، لج  أن اخاار
لة( بحلببث مسبباح-طبلةلببة-الطرلةببة الاببي لببام باببا اخالببار العلتببات الاجرلبلببة )عفببواةلة

ام ببب  شببب  العتاابببر بفةااابببا المخالفبببة لشببب  مبببن العلتبببات الاجرلبلبببة والعلتبببة الضبببابطة 
بتسبة واح ة، حاإ لمشن قلاس أ بر الماغلبر موضبو  ال راسبة فبي الموضبوعات الابي 

 ااطل  ذلك. 
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 تمثيل العينة وثباتها  

 لن مفبببشلة اسببباتاا  معلومبببات مو بببو  بابببا مبببن العلتبببة، اارشبببز فبببي اح لببب  مببب ى   
مطابةبببة العلتبببة للمجامببب  موضبببو  ال راسبببة. وعلبببإ البببرغم مبببن اسببباحالة الاأشببب  بابببفة 
قاطعببة مببن ذلببك..وعلإ شبب  حببا ، فببإن  راسببة علتببة أو أش ببر لمشببن أن اببزو  الباحببث 
ذا مببا مببارس الباحببث  بمجببر  اةبب لر لمببا لمشببن أن لشببون اببحلحا بالتسبببة للمجامبب ..واخ

باببورة اامببة، وشببان حجماببا تسبببلا، العتالببة فببي جعبب  جملبب  العلتببات مم لببة للمجامبب  
ذا شاتت الةلاسات  قلةة..فإن الاة لر لج  أن لشون أقر  ما لشون للحةلةة.   واخ

ولة ر األحاباةلون المحب  ون الحجبم المحامب  للخطبأ بحسبا  ذلبك رلاضبلا  اخب    
حبب و  معلتببة، وعلببإ العشببس مببن ذلببك، فببلمشن اح لبب   رجببة ال ةببة الاببي اوضبب  فببي 

 لاضلة. الاة لر بطرلةة ر 

ولج  أن لشون واضحًا لن ال ةة في الاة لر أو فبي اطبلةبات المعلومبات والبلاتبات   
المساخرجة من العلتبات بالتسببة للمجامب  شلبه..عتما افبلر فةبط للبإ حسبا  احامبا  

 احااا و قااا.
ولعمبب  لعحابباةلون عببا ة للببإ  حسببا  قبببو  الاةبب لر لذا شببان هتبباك اببرجلح ضبب    

أي  22 99أو  %5، أي تسبببببببة2-02لبحاببببببة، وذلبببببك بتسبببببببة ح و بببببه بالماببببببا فة ا
ن شان قرار الباحث في ح  ذااه لعابر قرارا اعسفلا، وغلر  قل . %2تسبة  واخ

 الطريقة اإلحصائية وتصنيف البيانات )اإلستجابات( وتجهيزها
لمشبببن أن لعبببرل اعحاببباء بأتبببه ذلبببك الفبببر  مبببن ال راسبببات البببذي لابببام باألسبببالل    

مللبببات الالزمبببة لاجملببب  ووابببل وات بببلم واجالبببز واحللببب  وافسبببلر الرلاضبببلة أو الع
 البلاتات الرقملة.

ولمبببا شاتببببت البحببببوث بطبلعااببببا ش لببببرا مببببا اتبببباج م بببب  هببببذ  البلاتببببات الرقملببببة، فببببإن   
 اعحااء لعابر أ اة أساسلة للةلاس والبحث.
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 ولام هذا بتوعلن من الاطبلةات اعحااةلة للبلاتات وهي:  
 ةي الوافيالاحلل  اعحاا-أ

 الاحلل  الوافي اعسا اللي- 
ولابببام الاحللببب  اعحاببباةي الوابببفي بالوابببل الرقمبببي لمجامببب  معبببلن، وفبببي هبببذ    

الحالة فللست هتاك تااةج لمشن أن اتسح  علإ جماعة أخرى عبن البك الابي ارشبز 
عللاا الوال فةط. أما بالتسبة للاحلل  اعحااةي اعسا اللي، فاو لاضمن عمللبة 

ة والاي سبةت اعفارة لللاا، أي اخالار جماعبة ابغلرة ام ب  المجامب  الشبلبر المعالت
المخاببارة متببه، علببإ أن اشببون التابباةج التااةلببة اةرلبلببة و اخبب  حبب و  "خطببأ" محسببو  

 لحااةلا.
ولبببببرى بعبببببض اعحاببببباةللن أن الطرلةبببببة العلملبببببة للبحبببببوث الاحللللبببببة، أو الطرلةبببببة  

 اعحااةلة ااضمن خطوات أرب  أساسلة:
 وض  الفرضلات-2
 جم  البلاتات-0
 اجالز البلاتات وااتلفاا-3
 احلل  البلاتات-4

جببراء بعببض االخابببارات الالزمببة لةبببو  أو  بمببا فببي ذلببك عرضبباا بلاتلببًا والخلابباا، واخ
رفض الفرض. فالطرلةة اعحاباةلة لذن ال اابام باطولب  البلاتبات ووابفاا واحلللابا 

ة اعحاببباةلة بحاتبابببا الوابببفي واعسبببا اللي فةبببط، ذلبببك ألن الاطبلببب  السبببللم للطرلةببب
 لاضمن اعجابة علإ االسةلة انالة:

ما هي الحةاة  الاي لج  اجملعاا حاإ ام تا بالمعلومات الالزمة لإلجاببة علبإ -2
 األسةلة؟

شلبببل لمشبببن اجملببب  هبببذ  البلاتبببات وات لمابببا واحلللابببا حابببإ الةبببي ضبببوءًا علبببإ -0
 المفشلة.
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 ضلات الاي افملاا الطرلةة اعحااةلة المساخ مة؟ما هي الفرضلة، أو الفر -3
 ما هي التااةج الاي لمشن ان تساخلااا متطةلا من احلل  هذ  البلاتات؟-4

 مراجعة البيانات المجمعة
لتبغببي مراجعببة البلاتببات الاببي اببم اجملعاببا، وذلببك قببب  الببب ء فببي عمللببة الااببتلل،   

لاببببي ااضببببمتاا االسببببامارات للاأشبببب  مببببن أن هتبببباك لجابببببات علببببإ مخالببببل األسببببةلة ا
االسببابلاتلة مبب ال. أو علببإ األقبب  احاببواء هببذ  االسبباجابات علببإ تسبببة معةولببة اسببمح 

 باساخالص تااةج ذات  اللة. 
ولتبغي الاأش  من وضوا الخطبوط والشلمبات الابي  وتبت بابا اعجاببات، وضبمان    

ون معلومببات اشامببا  المعلومببات، والاأشبب  مببن اببحة البلاتببات المعطبباة، بحلببث ال اشبب
مضللة. وذلك للاأش  مبن اب   اعجاببات واتا امابا. هبذا مب  اوحلب  طرلةبة اسبجل  
البلاتات فضال عن الةلام بالعمللات الحسابلة الضرورلة لااحلح اعجابات بالابورة 

 المتاسبة، وا خالاا في الاحلل  بطرلةة موح ة.
 تصنيف البيانات

ام للبحبث، والبذي لبب أ ببلبورة المفبشلة ااتلل البلاتات هو جزء مبن الاخطبلط العب   
واح لبب ها،  ببم اتببوا  ال راسببة ومسبباواها ومتاجاببا، وأ وات اجملبب  البلاتببات وااببتلفاا 
واحلللاا وافسلرها، أي أن وض  الفرض تفسه مبن الب البة، أو السبؤا  البذي سبلجل  

 علله الباحث من فأته ان لفلر للإ أتوا  الااتلل الذي لمشن ااباعه.
ا ل مبن الاابتلل هبو اجملب  البلاتبات المافباباة مب  بعضباا، وارالبابا فبي لن ال  

فةبات ومفبر ات مافبباباة. وهتباك بعببض المالح بات الابي لتبغببي أن لاخبذها الباحببث 
في اعابار ، ذلك أته عت  الااتلل للبلاتات الشلفلة والبلاتات الشملة المجمعبة. وهبذ  

لواجبه بابا مخالبل المفبشالت فبي  المالح ات لمشبن اعابارهبا مجبر  أهب ال للباحبث
 عمللة الااتلل.
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 عملية الترميز وتفريغ البيانات:
ولةا  باا عمللة اساب ا  اعساجابات الوابفلة برمبوز رقملبة اسبا  عمللبة افرلب    

 البلاتات واجملعاا في مجموعات مافاباة لفحااا بطرلةة متا مة.
 التثقيب والفرز والتبويب:

لإلجابببات المخالفببة أو ارملزهببا، وشبب  مسبباجل  اشببون لببه  ولببام ذلببك باعطبباء أرقببام  
بطاقة متفالة،  بم ا ةب  األرقبام الابي اب   علبإ لجاباابه لمخالبل األسبةلة علبإ هبذ  

 البطاقة.  

 اختبار الفرضيات: 

هتبباك طرلةببة مفضببلة لبب ى ش لببر مببن الببباح لن الخابببار التالجببة أو الفببرض المبتببي   
وهبببي طرلةبببة الفبببرض الابببفري. وهبببذا المببب خ   علبببإ البلاتبببات والمعلومبببات الشملبببة،

 اعحااةي الاحلللي، لاطل  أواًل وض  فرض اجرلبي لفرا المعلومات والبلاتات.
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 مصادر ومراجع البحث -

لمبببر الباحببببث العلمببببي بمرحلبببة مامببببة قببببب  وخببببال  البحبببث وهببببي مرحلببببة الةببببراءة     
  لخلفلبببة الت رلبببة أو والشااببببة لمبببا لاعلببب  بالع لببب  مبببن المفببباهلم والاعرلفبببات، والاطبببر 

اعطببببار الت ببببري وال راسببببات السببببابةة، واأل بلببببات ذات العالقببببة بماغلببببرات بح بببببه أو 
ال اهرة المرا   راسااا، فلب أ بجم  المعلومات من ماا ر ومراجب  فباإ، واعطبال  
عللاا، وفاماا، والارشلز علإ ما لام بح به فلابا واح لب   لغبرض اعسبافا ة متابا فبي 

ة. وال ب  أن لأخذ الباحث بت ر االعاببار قلمبة البك المابا ر والمراجب   راساه الحالل
من التاحلة العلملة، وم ى ماب اقلااا وال ةبة فبي محاولااابا. فلبلس شب  مبا تةبرأ قابب  

  للاا ل ، أو ال ةة بما ر .

واعببب  هبببذ  المرحلبببة مبببن أ   المراحببب  فبببي عمللبببة البحبببث، حلبببث أتبببه مابببإ اتاابببإ   
ي موضبببو  البحبببث، واالسببباةرار عللبببه، وقبببلم المابببا ر الابببي الباحبببث مبببن الافشلبببر فببب

سببلةرؤها، و رجببة امشتببه مببن االسببافا ة متاببا، وطرلةببة الواببو  لللاببا، سببار بعبب  ذلببك 
والمةاببو   .فببي بح ببه للببإ مرحلببة جمبب  المعلومببات باعابارهببا أساسببا للبحببث العلمببي
ة بموضبببو  بجمببب  المبببا ة العلملبببة، هبببو حابببرها بعببب  للجا هبببا مبببن متابعابببا، والماعلةببب

البحث، من خال  البب ء بالمابا ر والمراجب  العامبة،  بم الماخاابة والح ل بة. شمبا 
واشمببن أهملببة اسبباجما  المببا ة العلملببة، فببي شببون أن تجبباا البحببث العلملببة واشاسببابه 
الةلمببة العلملببة، رهببلن بةببوة الماببا ر والمراجبب  والو بباة  المو وقببة والج لببة، الاببي اببم 

 ز البحث.االعاما  عللاا في اتجا

 الثامنة : مصادر ومراجع البحث المحاضرة
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ومببن المعببرول أن ماببا ر البحببث قبب  اتوعببت بفضبب  الاةبب م الاشتولببوجي، ففضبباًل   
عبببن الشاببب  والمجبببالت العلملبببة وغلرهبببا، لمشبببن الحابببو  عللابببا مبببن خبببال  المواقببب  

وأمببام  العلملببة المعامبب ة الماببوافرة علببإ فبببشة األتارتببت وغلرهببا، لمشببن البحببث فلاببا،
مبببا ة العلملبببة، قببب  ا ابببر ابببعوبات جمبببة أمبببام الاتبببو  والاعببب   البببذي افبببا   متببباب  ال

الباحببث، فةبب  لجبب  تفسببه أمببام اسبباحالة الحاببو  عللاببا، ممببا لخلبب  فببي ذهتببه فببعورا 
باعحبببباط بإمشاتلببببة اعحاطببببة بمع بببم الماببببا ر والمراجبببب  المبببؤطرة للموضببببو  الببببذي 
سببلعالجه، فأحلاتبباد لاببع  الحاببو  علببإ الماببا ر األساسببلة، أو ال لاببوافر مابب ر 

ممبببا للسبببر الحابببو  المابببا ر،  اع  فبببي الاطبببر  لل ببباهرة المبببرا   راسبببااامعبببلن لسببب
واةسبببببم المراجببببب  ولةلببببب  مبببببن الجاببببب  والاشلفبببببة الما لبببببة للحابببببو  علبببببإ المعلومبببببات. 

 والمعلومات للإ قسملن:
 :أوال: المصادر والمراجع الرئيسية

عببا ة تحابب  علببإ المعببارل والمعلومببات مببن الشابب . والشابب  توعببان، شابب  اةببرأ    
شملاببببا لمببببا لاحاببببل  مببببا فلاببببا مببببن معلومببببات، أو للاببببرولح  واعقتببببا ، شالروالببببات بأ

والةاببص، أو الشاببا  العببا ي الببذي لعببالج موضببوعًا أو عبب ة موضببوعات مارابطببة.. 
وشاببب  لرجببب  لللابببا بةاببب  الحابببو  علبببإ معلومبببات، أو حةببباة  محببب  ة وهبببذ  هبببي 

راجببببب  الةبببببواملس " وشبببببذلك المابببببا ر بأتواعابببببا. وم بببببا  المReferencesالمراجببببب  "
اللغولبببة والموسبببوعات، والببب ورلات،  للببب  األسبببماء والشاببب ، مابببا ر الابببراجم، الشاببب  
الستولة للرساة  الجامعلة، وشا  الحةاة ، وشا  عن األماشن، وعن لتباس معلتبلن، 
و واةر المعارل، ومراج  الموضوعات الماخااة، وغلرهبا.. فمبا لحاولبه الةباموس 

خر ، ب  لرج  للله للبحث عن معلومة محب  ة. أمبا المابا ر م اًل ال لةرأ من أوله ن
فمخالل المؤلفات والشا  الاي لحا  الباحث متابا علبإ المعلومبة بفبش  جزةبي أو 

 شلي. لذلك اةسم الماا ر للإ توعلن: 
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ـــة:   -2 وهبببي الابببي اتاولبببت الموضبببو  المبببرا  البحبببث فلبببه بابببورة المصـــادر األولي
مة مبافرة من ما رها األالي. فلمشن أن اشبون مبافرة، وتحا  متاا علإ المعلو 

 الماا ر األاللة شابًا، أو أفخااًا ق  فا وا ال اهرة، أو  رسوها. 
:  وهببببي الاببببي اتةبببب  لتببببا المعلومببببة  ال بببباهرة عببببن المابببب ر المصــــادر الثانويــــة -2

األابلي األولبي، فتحاب  متابا عللاببا بابورة غلبر مبافبرة. م ببا  ذلبك مبا لتةب  عببن 
الرسبباة  واألطببارلح الجامعلببة، أو أقببوا  متةولببة عببن أفببخاص بواسببطة المؤلفببات فببي 

آخببرلن.. شمببا قبب  لاطلبب  مببن الباحببث االعامببا  علببإ بعببض الوسبباة  المل اتلببة، فببي 
اتجببباز بح بببه، وهبببذ  الوسببباة  ش لبببرة وماتوعبببة، لبببأاي علبببإ رأسببباا المةابلبببة واالسبببامارة 

لشببن ال بببأس مببن أن االسببابلان. ولفضبب  عببا ة أن لاضببمن البحببث ماببا ر أوللببة، و 
لاضمن مزلجًا من المراج  والماا ر األوللبة وال اتولبة، خاابة عتب ما ال اابوافر فبي 
ش  األحوا  ماا ر أوللة، فلعو  الباحث العاما  الماا ر ال اتولة خااة المو و  

 ولمشن اح ل  أتوا  المراج  شاناي:  باا.
 : المراجع العامة-أ

شبب  مببا شابب  عببن موضببو  البحببث، فببي مؤلفببات عامببة، لةابب  بببالمراج  العامببة،     
ومطبوعببات ماتوعببة، وعببا ة مببا لببام االتطببال  متاببا للواببو  للببإ مراجبب  أش ببر  قببة 
واخااببا فببي الموضببو ، ألن المراجبب  العامببة ال اعببالج الموضببوعات الاببي احاببوي 
عللاا بفش   قلب ، ولشتابا امب  الباحبث بالمعلومبات بسباولة ولسبر،  ون االضبطرار 

قراءااببا مببن ببب الااا ألخرهببا، ببب  لشفببي مجببر  قببراءة بعببض الاببفحات المعبب و ة للببإ 
الماضبببمتة ببببالمرج  العبببام عبببن الموضبببو ، سبببواء فبببي المبببان أو مبببا ابببم اضبببملته فبببي 

 .الاامش، ولمعرفة م ى احاواةاا لموضو  البحث، لشفي قراءة فارس الشاا 
 : المراجع المتخصصة - 
ومات واسعة، ورؤى فاملة، وافرلعات  قلةة، هي عبارة عن مؤلفات، ااضمن معل   

افلبب  الباحببث بفببش  شبلببر فببي اتجبباز موضببو  بح ببه واطعلمببه بالمعلومببات، واألفشببار 
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واام ب  المراجب  الخاابة  البحبث. الاي لابا عالقبة مبافبرة، أو غلبر مبافبرة بموضبو 
في ش  من الرساة  واألطروحات الجامعلة،  م الشاب  الماخاابة، اتطالقبا مبن أن 

ذ  المؤلفببات احابوي علببإ  راسبة  قلةببة فبي مجببا  بح ابا، ممببا لرقبإ باببا للبإ  رجببة هب
 المؤلفات المو و  باا الاي لاا أهملة خااة بالتسبة للبحث العلمي.

  :الدوريات -ج
لةاب  بالبب ورلات مخالببل اببور التفببر العلمبي، الاببي اابب ر باببورة  ورلببة، سببواء   

، أم ش  فارلن، أو  بالث أفبار، أو أشان ذلك أسبوعلا، أو تال فاري، أم فارلا
فالبب ورلات العلملبببة، المعروفببة، أاببببحت ش لبببرة  .أربعببة، أو تابببل سببتوي، أو سبببتولا

جب ا، للبإ  رجبة لابع  معابا حابر عب  ها، وخاابة أن مةبات الب ورلات الج لب ة، 
اابببب ر سببببتولا فببببي فبببباإ أرجبببباء العببببالم، ولببببذلك فاببببي اعبببب  أهببببم جببببزء مببببن ماببببا ر 

ح ث ما والت لللبه األبحباث، شمبا ااباب  أخببار الاطبورات المعلومات، ألتاا اتفر أ
العلملببببة، وفلاببببا اتفببببر أحبببب ث المةبببباالت، فببببي مخالببببل الموضببببوعات، ولتبغببببي هتببببا 
االهامببببام بالبببب ورلات الماخااببببة فببببي موضبببببو  البحببببث، ومببببا لجبببب   الباحببببث مبببببن 

ذلبك أن البحبث  .معلومات في هذ  ال ورلات، ق  ال لج   في ماا ر ومراج  أخبرى
ي، سببببواء ااخببببذ فببببش  أطروحببببة، أو رسببببالة، أو اةرلببببر لخضبببب  لعبببب ة فببببروط العلمبببب

جراءات، قب  وال اه، لذ ال لرى التور لال بع  لفرال ق  ل وم ع ة سبتوات مبن قبب   واخ
أسبببااذ مفبببرل مخببباص، وبعببب  احشبببلم أشبببا لمي، ومتاقفبببة علتلبببة، مبببن عببب ة أسبببااذة 

البحببببث محبببب  مفبببباو  لاببببم بالحتشببببة والشفبببباءة العلملببببة واالخاابببباص فببببي موضببببو  
  المتاقفة.

وأهببم مببا احاولببه البب ورلات، المةبباالت، الاببي اشاسبب  الواببل العلمببي بتفببرها فببي    
هذ  ال ورلات، أو المجالت العلملة الماخااة، شالك الاي اتفبرها مجبالت قاتوتلبة 
علملةب ق  اا ر ستولا، أو فاللا، وهي ماعب  ة األتبوا  واللغاابب والبك الابي ااب رها 

العلمبببي والجامعبببات، والشللبببات، والمعاهببب ، والجمعلبببات الماتلبببة، ذات مراشبببز البحبببث 
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الاخاببص العلمببي، أو الببك الاببا رة عببن فببخص، أو مجموعببة مببن األفببخاص مببن 
ذوي االخااباص، ولبذلك اشبون المةالببة علبإ مسباوى علمبي جلبب ، مبا  امبت اخضبب  

 تفر. للمةاللس، والمعاللر العلملة المح  ة مسبةا، في ال ورلة الاي ااولإ ال
 كيفية كتابة المصادر والمراجع في البحث :

هتالببك اببل  معلتببة لشاابببة الماببا ر الاببي لعامبب ها الباحببث بمخالببل أتواعاببا، فببال   
اوج  طرلةة أو الغة مح  ة، والمام أن لراعإ في شاابة الماا ر أن اشا  بفبش  

ذلبك فبي  احلح، وبافاال  مامة افلب  فبي سباولة العبو ة لللابا ومراجعاابا للةباريء.
أن لشا  أسم المؤلل الواضح شما موجو  علإ الشاا  أو المؤلل، وستة اعا ار، 
وعتببببوان المؤلببببل، وجاببببة اعابببب ار أو  ار الطباعببببة والتفببببر، واح لبببب  مببببا لذا شببببان 

 الما ر متفور أو غلر متفور في مجلة، واح ل  الافحات الاي تفر فلاا. 
الببببة شبببب  فةببببرة أخببببذت متببببه، ولشابببب  المابببب ر باخااببببار فببببي مببببان البحببببث فببببي تا  

( ولشابب  62، ص2989ولاضببمن اعسببم األخلببر والسببتة والاببفحة. م بب  ) جببابر، 
المابب ر بشبب  بافااببل  أش ببر فببي قاةمببة الماببا ر عتبب  اوافرهببا مببذشورة علببإ غببالل 
المؤلل. ولراعبإ فبي شااببة المابا ر فبي الةاةمبة األخلبرة أن اشاب  بحسب  الاسلسب  

فابي فببي أن  الما اولبة فببي شااببة المراجب  والماببا راألبجب ي لألسبماء. أمببا الابلغة 
لشا  اللة  أو اعسم األخلبر للمؤلبل،  بم األسبم االو ، فسبتة اعاب ار،  بم العتبوان 
الشامبب  للشاببا  أو الرسببالة أو األطروحببة،  ببم رقببم الطبعببة لن ذشببرت، فجاببة أو  ار 

 اة التفر. التفر. وفي حالة شوته رسالة أو اطروحة لذشر لن شاتت متفورة ، وج

لببببل متفببببور فببببي مجلببببة علملببببة محشمببببة، فلببببذشر اسببببم المجلببببة،    أمببببا لذا شببببان المؤر
والاببفحات الاببي لحالاببا المتفببور فببي المجلببة. وفببي حالببة وجببو  أش ببر مؤلببل، لببذشر 
االسم االو  الرةلسي في الاسلس  علإ الشاا  ومن بع  انخرلن. أو األسم الرةلسي 
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ةبة، وشبذلك لبذشر اسبم المابرجم فبي حالبة لشبون ومن بعب  أسبماء انخبرلن ببتفس الطرل
 وأم لة علإ شلفلة شاابة الماا ر: الشاا  أجتبي مارجم بع  ذشر عتوان المؤرلل.

 الجداول والرسوم البيانية:
لن اوضببلح تابباةج البحببث ال لعامبب  علببإ الفببرا لافااببل  هببذ  التابباةج فحسبب ، ببب  

بالطرلةة الاي اساعملاا الباحث لاطل  عرضًا للبلاتات اعحااةلة الاي اوا  لللاا 
 قب  الافسلر، وهي ماتوعة بحس  طبلعة وتو  البلاتات الاي لحا  عللاا الباحث.

 الجداول التكراري-1
ولبببلن فلببه اشببرارات االسبباجابات، أو الاشببرارات لببتفس ال رجببة الاببي لحابب  عللاببا 

وجبو   رجبات  م با  ذلبك فبي حالبة ة علإ أ اة اساطالعلة، أو اخاببار،أفرا  العلت
 فلشون ارال  الج و  شاناي:  02مشررة الخابار احاللي للطلبة ع  هم 

 

 العدد تكرار الدرجة  الدرجة
05 1111 0 
05 111 3 
05 1111 0 
00 11 2 
05 11 2 
00 111 3 

     

وفببي بعببض ال راسببات اعحابباةلة قبب  لشببون شافلببًا شاابببة التابباةج فببي جبب و  اشببراري   
لمشتتبا  . في حاالت أخرى ق  تحاا  البإ اوضبلح أش بر مبن هبذا, عت ةبذباذ  الطرلةة

 .اساخ ام الرسم البلاتي
  الرسوم البيانية -2
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الرسم البلاتي هو طرلةة لاوضبلح تاباةج ال راسبة اعحاباةلة بلاتلبا. هتباك الع لب  مبن 
 أتوا  الرسوم البلاتلة، وأش رها فلوعا : 

 الرسم البياني العمودي -أ
ولببلن  ن ل لتا ج و  اشراري مشام  مبن السبا  لتفباء رسبم بلباتي عمبو يعت ما لشو 

  .مساولات ش  من الاشرارات علإ ح ة،  فلابلن لتا الفرو  بلتاا ولاالح من
 الرسم البياني الشريطي -ب

هتاك الع ل  من أوجه الفبه بلن الرسبم البلباتي العمبو ي و الرسبم البلباتي الفبرلطي، 
للرسم البلاتي الفرلطي عا ة ما ادعرض أفلاء أخبرى بب ال  يولشن علإ المحور األفة

 .من األع ا  باعضافة لذلك فراةطه أعرض من أعم ة الرسم البلاتي العمو ي
 الرسم البياني الخطي -ج
الرسم البلاتي الخطي غالبا ما لساخ م في عبرض األفبلاء الابي ااغلبر مب  البزمن.   

مبة لشب  تةطبة  بم ترسبم خطبوط ببلن هبذ  عت  لتفاء رسم بلباتي خطبي تضب  أوال عال
شبالاغلر فبي سباعات  عب    .التةاط الاي اأاي ش  متاا الو األخرى في اسلس  زمتبي

سباعات الةبراءة، والاغلببر فبي مسباولات الاحاببل  ال راسبي خبال  فاببرة زمتلبة محبب  ة. 
 وشما في الم ا 

 رسم البياني الدائري -د
لرل  الباحث ل اار أجزاء أو أقسام من  ولعابر هذا الرسم ذا اهملة خااة عت ما   

حجبم احجبام علتبات م ب  بلبان  .الحجم الشلي، فلشتتبا اسباخ ام الرسبم البلباتي الب اةري
الطلبة بحس  اوزلعام علبإ الشللبات، وتسببة شب  مبتام. فلبام رسبم  اةبرة، واةسبم للبإ 

 أجزاء، ش  جزء لأخذ مساحة بحس  تسبة العلتة المأخوذة من ش  شللة. 
 
 
 



 ليسانس األولى.السنة ................................................العلمي.مقياس: منهجية البحث  
 

100 

 

 
 

 :والمعاينة البحث منهجية طاءأخ .2
 الاااون في اقاراا متاجلة ماشاملة  .2
  ر علتات أو ماا ر البحثلاالاااون في اخا .0
 االعاما  علإ عما  أو مساع لن غلر مؤهللن في أخذ العلتات  .3
 المل  الخالار اخابارات وأسالل  سالة  .4
 وض  ملخص بحث  م ااملم بحث لتاسبه  .5
 تات اساخ ام أع ا  مح  ة من العل .6
اساخ ام األ وات والمةاللس الوار ة بخطة البحث، أو أسالل  جم  العلتات أو  .7

  البلاتات ااطل  أش ر من الوقت والجا  المةررلن للبحث.
  اساعما  أ وات ومةاللس وأسالل  غلر مالةمة لطبلعة علتات البحث .8
 :البيانات جمع أخطاء .2
  فة ان األلفة بلن الباحث وبلةات وعلتات البحث .9
  اع ل  الباحث لبلةة أو عوام  البحث اسالاًل للحاو  علإ البلاتات المطلوبة -
لهما  اوضلح أغراض وطبلعة األ وات والمةاللس المساخ مة في جم   -     

  البلاتات
  اساخ ام أ وات ومةاللس ما تلة الاالحلة -      
اماا لع م شفالاه اساخ ام أ وات ومةاللس ال لةوى الباحث تفسه علإ اساخ  -      

 العلملة 
 الاةاعس عن اخابار االحلة الوساة  والمةاللس المةارحة لجم  البلاتات  -      
االعاما  علإ الماا ر ال اتولة في جم  البلاتات  ون الرةلسلة شما هو  -     

  مفروض

 أخطاء شائعة في منهجية البحث  :المحاضرة التاسعة
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 :اإلحصائي التحليل أخطاء .3
  ااملم الاجربة ل  بمب أ الاوزل  العفواةي للعلتات عت  اتفلذةع م الا .22

 الشافي لهما  الاحلل  اعحااةي -
اساعما  وساة  واخابارات لحااةلة غلر متاسبة شللًا أو جزةلًا لطبلعة  -     

  بلاتات البحث
اساعما  وساة  واخابارات لحااةلة فشللًا  ون  مج ما اعتله تااةجاا في  -      

  اساتااجات البحث
 خابارات لحااةلة اخوفا أو رهبة.  اجت  اساعما  وساة  وا -      
 اخالار الوساة  واالخابارات اعحااةلة بع  جم  البلاتات  -     

  اساعما  تو  أو وسللة واخابار واح  في معالجة البلاتات لحااةلاً  -       
التالجة في بحث االراباط بلن ما األمر ال لاع ى  / افاراض عالقة السب  -       

 .لمرافةة في م   هذا الحا االقاران أو ا
  :تفسير النتائج وأسلوب عرضهافي . األخطاء 4
  .بعض الباح لن ال لب أ بخطة ااتاو  الارال  الذي لعرضون به التااةج - 
  .بعض الباح لن ال لربط تااةج البحث بأه افه الاي وضعاا في الب الة -
لاولَّ  ل لام الفعور  -لام وخااًة المبا   متام، ومرن ال خبرة  -بعض الباح لن  -

بع ِم األمان التاجم عن تةص الخبرة  مما لؤ ِّي بام للإ لضافة معلومات ش لرة في 
  فا  التااةج

من الخطأ اساخ امد األسلو  اعحااةي شعتوان  فرعي، فال لج  م اًل وض   -
وسللة عتوان م   "تااةج احلل  الابالن"، والسب  في ذلك أتتا تحاا  للإ أش ر من 

  .لحااةلة لاحلل  فرض واح 
  بعض الباح لن ق  لة  في خطأ عرِض شملَّة شبلرة من البلاتات -
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من األخطاء الاي ق  لة  فلاا الباحث اساعما  العبارات ال راملة  م  : "لسوء  -
  ”الح  لم اشن التااةج  الة لحااةلة"، أو: "شاتت هذ  التالجة م لرة لل هفة

  الاي لم ا بت احاااا ع م اسابعا  الفروض من األخطاء ألضً  -
، "من األخطاء الفاةعة اساعما  ضملر الماشلم بالغه المخالفة  م  : "أتا -

 "و"تحن"، ولج  محاولة الاةلل  من اساعما  العبارات م  : "ولرى الباحث
 ."..و"الباحث ال لمل  للإ

اي ااسب  في تااةج معلتة، من الخطأ الارشلز علإ عام   من العوام  الماع ِّ ة ال -
غفا  العوام  األخرى ذات األهملة المما لة أو األش ر أهملة، وال سلما عت  عة   واخ

 .المةارتات
  ال لاح اساعراض تااةج ش  سؤا  في االساباتة بفش  مساة  -

 ةمن األخطاء ألًضا ع م  اور فخالة الباحث العلمل
  سابةة ذات الالةال لربط الباحث بلن تااةجه وال راسات ال -

 .افسلر التااةج غلر مبتيٍّ علإ أ لة مسام ة من التااةج وسطحي - 
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ث العلمي  (  ما ة متاجلة البحمحاوى البرتامج الخاص بالستة أولإ للساتس )  م   

 المحور األو : المعرفة العلملة 
 المحور ال اتي: العلم و أه افه.

 المحور ال الث: خطوات البحث العلمي.
المفشلة العلملة:     -أ  

 اعرلل المفشلة العلملة. -2
 ماا ر المفشلة العلملة. -0
 خطوات اح ل  المفشلة العلملة. -3
 الاغة المفشلة العلملة. -4
 اعفشاللة. -5
 الاساؤالت. -6

:اوزل  الطلبة علإ فش  مجموعات عم  للةلام باطبلةات اام   في  لتطبيقا -
في مل ان الاربلة الب تلة  محاولة للجا  مفشالت حةلةلة من الواق  المعاش

والرلاضلة والعم  علإ الاغااا بفش  قاب  لل راسة ومن  م اح ل  لفشاللة 
للمفشلة المرا   راسااا والعم  علإ الاغة األسةلة المتاسبة  بفش  بسلط . 
م  الارشلز علإ اعفشاللة الرةلسلة و ما لتاج عتاا شن اساؤالت فرعلة 

 ال راسة قل  اعتجاز.  اتا ر اعجابة عتاا من خال 
 الفروض العلمية: -ب

 اعرلل الفروض العلملة. -2

الجزء الخاص باألعمال الموجهة في منهجية البحث العلمي للسنة أولى 

 ليسانس
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 الفروض وعالقااا بالحةاة  و الت رلات. -0
 أهملة الفروض العلملة. -3
 الاغة الفروض العلملة. -4

اعحافا  بمجموعات عم  الطلبة علإ أن احاف  ش  مجموعة  : التطبيق -
ما ام  راساه  بموضوعاا الساب  و محاولة وض  فرضلات مسبةة علإ ضوء

 في ال رس الت ري.
 الماغلرات: -ت

 اعرلل الماغلرات. -2
 أتوا  الماغلرات. -0
 مح  ات اعسا ال . -3
الاعرل علإ ماغلرات ال راسة لش  مجموعة حس  ورفات العم  السابةة  : التطبيق

 ، م  اح ل  الماغلر المساة  و الماغلر الااب  لش   راسة .
 اح ل  مجاالت ال راسة. -ث
 ل  المفاهلم.اح  - 

العم  علإ اح ل  مجاللن لفاراضللن لل راسة )زماتي و مشاتي( م   : التطبيق
مراعاة تو  الموضو  لش  فو  ووضعام في وضعلة مفشلة وارشام لبح ون عن 

 المجاالت المتاسبة.
 ال راسات السابةة. -ا

:اععاما  علإ بعض ال راسات السابةة و ذلك من خال  العم  علإ  التطبيق
بعض المذشرات الماواج ة في األرفلل )للساتس و ماسار( باعضافة للإ بعض 

 الشا  من مشابة المعا .
 متاهج البحث العلمي :  -خ
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 المتاهج األش ر لساخ اما في البحوث اعجاماعلة و اعتساتلة. -
 المتاج الوافي. -
 المتاج الاارلخي. -
 المتاج المسحي. -
 المتاج الاجرلبي. -
 متاج  راسة الحالة. -

العم  علإ لخالار المتاج المتاس  للموضو  ال راسة لش  فو  من أفوا   : التطبيق
 الطلبة ، وذلك حس  طبلعة وتو  ش  موضو  .

 العلتة و المجام . - 
اعرلل الطلبة بمجام  ال راسة و علتة ال راسة ن واعفرال علإ أفوا   :  التطبيق

و  علإ ح ى وذلك  وما العم  ومساع اام علإ لساخرا  مجام  وعلتة ش  ف
 حس  الموضو  المخاار و اشملة لألعما  السابةة.

 أ وات جم  المعلومات. -ذ
الاعرل علإ مخالل وساة  جم  المعطلات من لسابلان ومالح ة و :  التطبيق

مةابلة و محاولة لجراء اطبلةات فلما لخص عمللة بتاء اعسابلان باععاما  علإ 
شات للمالح ة و لجراء مةابالت فشللة بلن الطلبة م  محاور ال راسة ، وااملم فب

الحرص علإ أن لةوم الطلبة بالا ر  علإ ش  األ وات الم روسة في ال رس 
 الت ري. 

 عرض و قراءة التااةج. -ر
: الاعرل علإ مخالل وساة  العرض و اعلضاا الممشن لساعمالاا  التطبيق

لجات  الجمالي في الاة لم ،و الاطبل  لاة لم التااةج بفش  واضح وبارز م  مراعاة ا
 لام بتاءا علإ تااةج لفاراضلة لش   راسة م  مخالل أفوا  العم .
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 الابول ،اعقاباس و الااملش. -ز
الا ر  علإ مخالل طر  الابول  و شذلك الا ر  علإ الااملش و شاابة المراج  

 بطرلةة احلحة خال  البحث .
 المراجع ألهم قائمة   

 

طر  البحث العلمي أسس واطبلةات، عمان  ار ،محم  أزهر السعل  ،السماك -2
 0222اللازوري العلملة للتفر و الاوزل ، 

بفلر االح الرف ي، "متاهج البحث الاربوي"،  ار الشاا  الح لث،  -0
 . 0222الةاهرة

، 0أحم  بن مرسي، " متاهج البحث العلمي في علوم اععالم واعااا  "، ط -3
 .0225لجامعلة، الجزاةر،  لوان المطبوعات ا

عبل ات ذوقان وآخرون، "البحث العلمي مفاومه أ وااه و أساللبه"،  ار الفشر،  -4
 .0222المملشة األر تلة الاافملة 

 -علم اعجاما  -محم  برو، الموجه في متاجلة العلوم اعجاماعلة علم التفس -5
 ل ة الزي وزو، علم الاربلة"، األم  للطباعة و التفر و الاوزل ، الم لتة الج

0224. 

أبو عوا  ، فلاير محم  ،الافشلر والبحث العلمي  ار المسلرة للتفر و الاوزل   -5
                                                    .0222والطباعة ، عمان، 

سامي محم ،  متاهج في الاربلة و علم التفس،  ار المسلرة للتفر و الاوزل  -6
 .0225ان، والطباعة ، عم

 ار أسامة للتفر و  طال  محم  تور، عطارن الم خ  للإ البحث العلمي، -7
 .0220الاوزل  والطباعة ، عمان، 

ماطفإ حسلن، أحم  شما ،البحث العلمي في المجا  الرلاضي، مشابة  -8
 .0223األتجلو مارلة، 
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محم  جال  ، الغت ور،البحث العلمي بلن الت رلة و الاطبل ،   ار الجوهرة  -9
 .0225لتفر و الاوزل  ، الةاهرة، ل
راة  عب  الخال  عب  اهلل، العبل ي،متاهج البحث العلمي،  ار األلام للتفر و  -22

 .0224الاوزل  ، عمان، 
متذر عب  الحمل ، أساسلات البحث العلمي،  ار المسلرة للتفر و الاوزل  -22

                                                                .0225عمان،    ،   والطباعة 
متاجلة البحث  ،(2999محم  عبل ات، محم  أبو تاار، عةلة مبلضلن.)-20

 . ار واة  للتفر.0العلمي:الةواع  والمراح  والاطبلةات.ط

 .2مبا   البحث الاربوي.ط،(0224)،مساع  بن عب  اهلل التوا-23

 -األزارلطبببببببة ،لبببببببةالمشاببببببببة الجامع ،(: البحبببببببث العلمبببببببي0222محمببببببب  فبببببببفل )-24
 االسشت رلة

(: األسس المتاجلة في او لل ال راسات السابةة) راسات 0222مللو  سفاري)-25
 سلسلة  روس جامعلة.  لوان المطبوعات الجامعلة. الجزاةر ،في المتاجلة(

(: طببر  البحببث العلمببي 0220لخببالص محمبب  عببب  الحفببل  وماببطفإ ببباهي)-26
مرشببز  ،(20ط) ،اربولببة والتفسببلة والرلاضببلةوالاحللبب  اعحابباةي فببي المجبباالت ال

 الةاهرة ،الشاا  للتفر

، (. متباهج البحبث فبي العلبوم التفسبلة والاربولبة0224رجاء محمبو  أببو عبالم.)-27
 مار. - ار التفر للجامعات، 4ط

 
 


